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Εχ Οοάιοϊδυς Οταοῖβ Μ59. χιοβ σοπίαϊ! δά Γἰδγαπὶ Τ᾽ Ὠγοπογαγω, πυ]1ὺ8 εἰἜ οπηχηΐπο ἄς 10 ποη δηῖθα 

ἀτέϊζυπλ εἰ ἴῃ γαῖα. δά Γἰδγοςβ 1418 οἱ 76γθίηϊθ. 81 Ζυΐβ εχ 4]14υἀ ρατῖα ἀεῆςϊί, [ἃ ἀεοϊαγαδίτυγ ἴῃ σε- 
σδηἤοηα {ξπημ6ηξ:. 
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ΕὈΙΤΙΟΝῈΘ ἴππε εάεπι φυϊθυβ υἱὰβ ὰπὶ Δ ργαοεάεηζεβ ΠΡ γοϑβ. 

ΡΑΤΆΕΒ εἰ ΒΟΆΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟἈΖΕΟΟΒ εοἴδεπι, μος ἀπίεα, ῃῖς ]υοας σοπει!ϊ. 

ΨΕΒΒΘΙΟΝΕῈΕΒ αυδ οἰϊδηΐυγ δὰ Γἰθγαπὶ ΤἬτγθπογυηι ἴὰπε Γ,αἴπα Μ᾽ εῖαβ, Ατηλθηδ εχ Ἑάιτοης Οὐοηίϊδητ!- 

ποροΪ]ιΐδηᾶ, εἰ ἐχ ΟοἸ]δεοηῖδυ8 Μ55. ϑεγρι Μαϊςα. 
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ΚΕΦ. 1. Και ἐψέγετο μετὰ τὸ αἰχμαλωτισϑῆναι τὸν Ἰσραὴλ, χαὶ ἰεξασαληι ἐρημωθῆναι, ἐχάσισεν 
1. Ἱερεμίας ἀλαίων, χαὶ ἐϑρήνησε τὸν ϑρῆνον τᾶτον ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ,. χαὶ εἶπε, ΑΛΕΦ. Πὼς ἐχάϑι- 

σε μόνη ἡ πόλις ἡ πεπλησυμμένη λαῶν; ἐγενήθη ὡς χῆρα, πεπλησυμμένη ἐν ἔσϑνεσιν, ἃ ἄρχδσα 

ἐν χώραις ἐγενήϑη εἰς φόρον. ΒΗΘ. Κλαΐεσα ἔχλαυσεν ἐν γυχτὶ, χαὶ τὰ δάχρυα αὐτῆς ἐπὶ τῶν 

σιαγόνων αὐτῆς, χαὶ ὄχ ὑπάρχει. ὁ παρακαλῶν αὐτὴν ἀπὸ “σάντων τῶν ἀγαπώντων αὐτήν" «αάν- 

3. τες οἱ φιλδντες αὐτὴν ἠθέτησαν ἐν αὐτῇ, ἐγένοντο αὐτῆ εἰς ἐχϑρός. ΤΊΙΜΕΛ. Μετῳχίσϑη Ἰ18-- 

δχία ἀπὸ ταπεινώσεως αὐτῆς, χαὶ ἀπὸ πλήϑους δουλείας αὐτῆς" ἐκάθισεν ἐν ἔσϑνεσιν, ἐχ, εὗρεν 

4. ἀνάπαυσιν" πάντες οἱ χαταδιώχκοντες αὐτὴν χατέλαξον αὐτὴν ἀναμέσον τῶν ϑλιξόγτων. ΔΑΛΕΘ. 

Ὁδοὶ Σιῶν πενῦδσι παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἐρχομένους ἐν ἑορτῇ" πᾶσαι αἱ πύλαι αὐτῆς ἠφανισμέ- 

ναι, οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἀγαςενάζεσιν, αἱ παρϑένοι αὐτῆς ἀγόμεναι, χαὶ αὐτὴ πιχραινγομένη ἐν ἑαυ-- 

ζ. τῇ. Η. Ἐγένοντο οἱ ϑλίξοντες αὐτὴν εἰς χεφαλὴν, χαὶ οἱ ἐχϑροὶ αὐτῆς εὐϑηνᾶσαν, ὅτι Κύριος 

ἐταπείνωσεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ αλῆσϑος τῶν ἀσεξειῶν αὐτῆς" τὰ γήπια αὐτῆς ἐπορεύϑησαν ἐ ἐν αἰχμα- 

6. λωσίᾳ χατὰ πρόσωπον ϑλίξοντος. .ΟΥ̓ΑΎ. Καὶ. ἐξήρϑη ἐχ ὑυ γα ον Σιὼν τπιᾶσα ἢ εὐπρέπεια 
ΣῊ ον ρὸν Ὁ ταν ; 

αὐτῆς" ἐγένοντο οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ὡς χριοὶ οὐχ εὑρίσκοντες νομὴν, χαὶ ἐπορεύοντο ἐν οὐχ ἰσχύϊ 

γ. χατὰ παρόσωπον διώχοντος. ΖΑΙΝ. ᾿Εμνήσϑη Ἱερουσαλὴμ ἡμέρων ταπεινώσεως αὐτῆς, καὶ ἄπω- 
σμῶν αὐτῆς" πάντα τὰ ἐπιϑυμήματα αὐτῆς ὅσα ἦν ἐξ ἡμερὼν ἀρχαίων, ἐν τῷ “πεσεῖν τὸν λαὸν 
αὐτῆς εἰς χεῖρας ϑλίξοντος, χαὶ οὐχ ἦν ὃ βοηϑὼν αὐτῇ" ἰδόντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῆς, ἐγέλασαν ἐπὶ 

2 

ΚΑΙ ἐγένετο] ἐγένετο δὲ ΟΥτ111. ΑΙεχ. 1.46. μετὰ τὸ αἰχμαλω:ς- ΑΙά, αναςενάζουσι] αναςεναζοντες (εκ οοττ.) 22. αναςεναξζουσιν 
τισϑῆνα!) μετα τὸ αὐχμαλωτευϑηναι 22, 36, 48, 231. Ογή!!. ΑἸεχ. 147. καὶ ςενάζουσι καὶ οἰμώζουσι 4 Οοάϊςεβ δεγρ!. αἱ παρϑενοι 

ΟἽ, οἷξ, Ἰσραὴλ, καὶ] α 147). τὴν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ΟΥ̓“. ΑΙεκ. . αὐτῆς] αἱ παρθένοι αὐτὰ 144. καὶ ΑΙά. ἀγόμεναι] ργεεπηῖι. αἰχ- 
οἷ. Ἱερεσαλὴμ ἐρημωθῆναι!) Ἰσραὴλ ἐρημωθῆναι ΟΥ̓]. ΑἸεχ. 1. μαάλωτοι Οοπιρ!. Ατπι. Ἐά. καὶ αὐτὴ ἢ πικραινομένη] και αὐτὴ παρᾷ- 
εἷς. πικραινομενη ΧΙ, 62. καὶ αὕτη ἡ τοικραινομένη ΑΙά. ἐν ἑαυτῇ] εν 

Ι. τπεπληϑυμμένη λαῶν) τεπληϑυσμένη λαῶν ΟΥΠ1]1. ΑΙεχ. “1. 0, αὐτὴ (ΧΙ]. πιᾶτρ.) ΑΙεχ. 
117. ἐψενήϑη---ἶν ἔθνεσιν] αὶ οὔὐπὶ ἰηίεττηθά, Οτερ. ΝΥΗ͂, 1.497. Ογ- Ψ. καὶ οἱ ἐχϑροὶ αὐτῆς] και οἱ ἐχϑροι αὐτῇ 144. εὐϑηνᾶσαν)} 
Τ]1. ΑἸοχ. 1. οἶς, ἐγενήϑη ὡς γυνὴ μία χήρα τεπληϑυμμένη λύπη εὐϑηνουσιν 22, 36, 48, ξ1, 62, 144) 228, 231. Οοπιρί. εὐϑηνησαν 26. 
τὸ Οὐοάϊοεβ ϑεγρῖ. ὡς χήρα] ὡσεὶ χήρα ΟἸεπν. Αἰοχ. Ρ. 146. πε- εὐϑυνῆσαν 88. ηυϑυνησαν (οοττ, ηυϑηνησαν, οὐπὶ ὥλετησαν ἱπιει ἐπ, 
πληϑυμμένη 29] Ργαπηϊῖ, ἡ 22, 26, ς1ν 62, οό, 23:.. τεπληϑυσμενη 8Ὸ αἱ. τ.) τοό. εἰς εὐϑυνέσαν ΑΙά, ἐταπείνωσεν αὐτὴν] ἀπηγαγε 
(υἱ πιρτα) 33, τοό, 228. ΑἸά. Ἐ ϑρήνοις Ασῃ. Ἐὰά. τοεπληϑ. ἢ ἦν ΧΗ. πιᾶγρ. α αὐτὴν τοῦ. ἐπὶ τὸ τῦλῆϑος} δια τὸ σληϑος ΧΗ, 
ἔϑνεσιν}] α ΟἸε,. ΑΙεχ. 1. οἷξ, ἄρχουσα ἐν χώραις] ἃ ἄρχουσα χωρῶν τηᾶγρ. τῶν ἀσεβειῶν αὐτῆς] τῶν ἀσυνϑεσιων αὐτῆς ΧἼ]]. ΠΔγρ. τῶν 
ΟΙεπ. ΑΙεχ. 1. οἷς. 6 Οὐοάϊοεβ 8εγρὶϊ. ἄρχεσα ἐπὶ χώραις Οτερ. Νγῆ. ἀσεξδῶν αὐτῆς ΑΙ4, τὸ νήπια αὐτῆς] α 231. α αὐτῆς 233. “ ἔπο- 
1. οἷς. ἐγενήϑη εἰς φόρον] ἐγενήθη εἰς φόρους ΟἸεηι. ΑΙεχ, 1. οἷξ, ρεύϑησαν] ἐπορευδὴ 22, 36, 48, ξτ, ὅ;, οὅ,231. ἔπορ. ἐν αἰχμαλ.} 

11. ἔκλαυσεν] ἰδάκρυσεν. Αἴεχ. ἴχλαιε Ογήϊ!. ΑΙοχ. [1.8ος. ἐν ανήχϑησαν εἰς αἰχμαλωσίαν 7 Οοάΐοε8 δεγρῖ!. ϑλίξοντος] -“᾿ αὐτήν 
νυκτὶ] α ἐν Ογτ!!. ΑἸεχ. 1. οἷϊ, ἐπὶ τῶν σιαγόνων αὐτῆς] ἐπι τῶν σι- Απη. Εα. 
αγόνων αὐτῷ 144. καὶ ἐχ ὑπάρχει] καὶ εχ ὑπῆρχεν ΧΙ], 23, 26, ΨΙ. Καὶ ἐξζήρϑη] καὶ ἐξηλϑὲν 25, (36. οοττ. υξ ἰπ Ἐά, δ αἱ. τ.) 
43, 36, 49, 86, 88, 90, 91, 144) 147, 228, 230. Οὐοιωρὶ. ΑἸά. Ατπη. 48, 62, 88, ού, 531, 239. Οὐτηρ. ΑἸεχ. καὶ ἐξηγερϑη τού. ἐχ ὃυ- 
Ἑὰ. καὶ ἐχ ὑπάρχει ὁ ταρακ. αὐτὴν] καὶ ἐχ, εὑρέθη ταρακλητὸς γατρὸς Σιὼν] απὸ ϑυγατρος Σιων τΙοό. ἢ  τὐπρέπεια αὐτὴ] α ἢ 49, 

αὐτῇ ἐν ταύτη ἡμέρᾳ ς Οοάϊοεϑ ϑεγεῖϊ. ὁ παρακαλῶν αὐτὴν] αυτὴν οο., ἐγένοντο] Ργϑπλϊ. καὶ Οοιρὶ. οἱ ἄρχοντες αὐτῆς οἱ ἀρχον- 

παραχάλων 88. αὶ ὃ 144.- ἀπὸ πάντων] , πάντων Ατπη. Ἐά. ἐἔγές τες αὐτων 26. Ατπι. Ε΄. ἐχ εὑρίσκοντες] μὴ εὑρίσκοντες ΑΙεχ. νο- 

γοντο]} Ὀσγοθτηϊῖ. καὶ Ασπι. Ἐή. ἐν αὐτῇ] αὐτὴν 87, 228. μὴν] αὐτὴν 147. αὐτῶν νομὴν ἔδωκαν τὰ ἐπιϑυμήματα αὐτῶν νομῶν, 
ΠῚ. Μετῳκ. Ἰχϑαία] μετωκ. ἡ Ιαδαια. ΧΙ], 22, 36, 48, 49, «1,88, ὅτι ἀνέπαυσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν Αττῃ. Ἐά. . καὶ ἐπορεύοντο] και πο- 

90, 91) οὔ, τού, 144, 231. ΑΙεκ. Ἰουδαία ὠπὸ ταπειν. αὐτῆς] ἀπὸ τον τοῦ. χαὶ ἐπορ. ἐν ἐκ ἰσχύϊ] ἐπορεύοντο καὶ ἐκ ἐν νοῷ αὐτῶν Ατηι. 
αἰχμαλώσεως. Ἰόϑα Αγηι. ΕἘά. καὶ ἀπὸ ὡλήϑους δουλείας αὐτῆς )]  ἙΕά. κατὰ ; πρόσωπον διώκοντος] α 239. ἐνώπιον διώκοντος ΑἸεχ. 

α 233. καὶ ἀπὸ ὁ ϑλίψεως δαλείας οἰκετίας το Οοάϊοεβ δεγρ!. πλή- ΥΙΙ1. καὶ ἀπωσμῶν αὐτῆς] καὶ ἀποςάσεων αὐτῆς 26. ἀπὸ ἀπω- 
ϑους] ΞῈ συμφορᾶς, ἀπὸ ϑλίψεως λύπης Απη. Εά. δουλείας αὐτῇ} σμου αὐτῆς 16, 48, ς1,) 62, οό, 231. καὶ ἀσπάσμων αὐτὴς τοῦ. 
λ αὐτῆς Ατπι. Ἐά. ἐν ἔϑνεσιν] α ἐν 147. οὐχ εὗρεν ἀνάπαυσιν] πάντα τὰ] ργαπιῖτι. ἐπεθύμησε Αι. Εά, πάντα τὰ ἐπιϑυμήμα- 

“αχ ἐυρον ανώπαυσιν 33. καταδιώκοντες αὐτὴν} α αὐτὴν 233. κατέ. τα αὐτῆς] καὶ σσαντων ἐπιϑυμήματων αὐτης 22, 48, ς1, ὅ2, οό, 23:1. 
λαδον αὐτὴν) κατέσχον αὐτὴν Δό, κατελαβοντὸ αὐτὴν Ιού. κα αὐτὴν ῆς, πιῇ τῶν ἐπιϑσυμήματων, 16. ταντὰ τὰ ἐπιϑυμητὰ αντῆς 144. 

233. ἀναμέσον τῶν ϑλιξόντων] -- αὐτὴν (ΧΙ]. πιᾶγρ.) 49, 90. ΑΙεχ. τῷ Οοπρὶ. ἐπιϑυμ. αὐτῆς} α αὐτῆς Αττῃ. Εά, ἐν τῷ πεσεῖν] ἐν 

Αγ. Εά. -Ἐ αὐτῆς 16. τω πένϑειν 26. ἐμπεσειν 144. τὸν λαὸν αὐτῆς] τον λαον αὐτὰ 144. 

ΙΝ. ἐν ἑορτῇ]. εἰς ἑορτὴν 22, 46, 48, ςι, 62, 88, οό, 231. - αὐ- εἰς χεῖρας ϑλίδοντος] ἐν χειρι ϑλιξοντος 22, 6, 48, 41, ό4ᾳ,96. μετ᾽ 

τῆς τη. Εά. πᾶσαι αἱ πύλαι αὐτῆς] τασαι αἱ φυλαι αὐτῆς ὅ2Ζ. οδυνῆς Δ6. ἰδόντες εἰδόντες (ὐοπηρὶ. ἐπὶ κατοικεσίᾳ αὐτῆς] ἐπὶ μετ- 

ἠφανισμέναι] ἐγένοντο εἰς ἀφανισμὸν Ατπι. Εά. οἱ ἱερεῖς αὐτῆς] οἰ οἰκεσια αὐτῆς ΧΙ], 22, 26,48, ξτ, ό2, 88, 91, οὔ, 231, 239. εἴτι τῇ 
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᾿χατοικεσίᾳ αὐτῆς. ΗΘ. ᾿Αμαρτίαν ἥμαρτεν Ἱερβσαλὴμ; διατῶτο εἰς σάλον ἐγένετο" πάντες οἱ 8. 

δοξάζοντες αὐτὴν, ἐταπείνωσαν αὐτῆν' εἶδον γὰρ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς, χαΐ γε αὐτὴ ςενάζαεσα 

χαὶ ἀπεςράφη ὀπίσω, ΤΗΘ. ᾿Αχαϑαρσία αὐτῆς πρὸ ποδῶν αὐτῆς" οὐκ ἐμνήσθη ἔσχατα αὖ-. 9." 

τῆς, χαὶ χατεξίξασεν ὑπέρογχα" ἐκ ἔςιν ὃ ππαρακαλῶν αὐτήν" ἴδε. Κύριε τὴν ταπείνωσίν μδ, ὅτι 

ἐμεγαλύνϑη ὁ ἐχϑρός. ἸΩΔ. Χεῖρα αὐτῷ ἐξεπέτασε ϑλίξων ἐπὶ πάντα τὰ ἐπιθυμήματα αὖ-- το. 

τῆς" εἶδε γὰρ ἐϑνὴ εἰσελϑόντα εἰς τὸ ἁγίασμα αὐτῆς, ἃ ἐνετείλω μὴ εἰσελθεῖν αὐτὰ εἰς ἐχχλη- 

σίαν σου. ΧΑΦ. Πᾶς ἡ λαὺς αὐτῆς καταςενάζοντες, ζητῶντες ἄρτον' ἔδωχαν τὰ ἐπισυμήματα τι. 

αὐτῆς ἐν βρώσει, τῷ ἐπιςρέψαι ψυχήν: ἴδε Κύριε χαὶ ἐπίξλεψον, ὅτι ἐγενήϑη ἡτιμωμένη" ΛΑ- τ2. 

'ΜΕΔ. Οἱ πρὸς ὑμᾶς, πάντες παραπορευόμενοι ὁδὸν, ἐπιςρέψατε καὶ ἴδετε εἰ ἔςιν ἄλγος χατὰ 

τὸ ἄλγος μου, ὃ ἐγενήθη" φϑεγξάμενος ἐν ἐμοὶ ἐταπείνωσέ με Κύριος ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς ϑυμδ αὖ: 

τῷ. ΜΗΜ. Ἐξ ὕψες αὐτὸ ἀπέςειλε αῦρ, "ἐν τοῖς ὀςέοις μδ κατήγαγεν αὐτό" διεπέτασε δικ-- 13’ 

τυὸον τοῖς πποσί μου, ἐπέςρεψέ με εἰς τὰ ὀπίσω" ἔδωχε με ἠφανισμένην, ὅλην τὴν ἡμέραν ὀδυνω- 

μένην. ΝΟΥ͂Ν. Ἐγρηγορήϑη ἐπὶ τὰ ἀσεξήματά μου, ἐν χερσί μου συνεπλάχησαν" ἀνέξησαν. 14: 

ἐπὶ τὸν τράχηλόν μου: ἠσθένησεν ἡ ἰσχύς με' ὅτι ἔδωκε Κύριος ἐν χερσί μὲ ὀδύνας, οὐ δυνήσο-- 

μαὶϊ ςῆναι. ΣΑΜΈΕΧ. Ἐξῆρε πάντας τὲς ἰσχυρός μου ὁ Κύριος ἐκ μέσ μ8; ἐχάλεσεν ἐπ᾿ ἐμὲ 15. 

χαιρὸν τῷ συντρίψαι ἐχλεχτός μου' ληνὸν ἐπάτησε Κύριος πταρϑένῳ ϑυγατρὶ ᾿Ιέδχ" ἐπὶ τὅτόις 

ἐγὼ χλαΐω. ΑἸΝ. Ὃ ὀφθαλμός μου χατήγαγεν ὕδωρ, ὅτι ἐμαχρύνϑη ἀπ᾿ ἐμ ὁ πιαραχαλῶν τό. 

με, ὁ ἐπιςρέφων Ψυχήν μου" ἐγένοντο οἱ υἱοί μου ἠφανισμένοι, ὅτι ἐκραταιώσϑη ὃ ἐχϑρύς. 

ΦΉ. Διεχέτασε Σιὼν χεῖρα αὐτῆς, οὐκ ἔς!ν ὃ παραχαλῶν αὐτῆν' ἐνετείλατο Κύριος τῷ Ἰα-- 17: 

μετοικέσια αὐτὴς 23, 33» 46, 40, 86, 87. 90, 147, 228, 233. Οοπιρ. λῆσε (Ώ0) μοι. 62. κα ὁ το. φϑεγξάμενος--- Κύριος] ὡς ἐφαυλισϑὴην 

ΑἸά. Ατηι. Ἐά. ἐπι κατοικεδια αὐτξ 144. ἐπὶ μετοικεσίας αὐτῆς ΑἸεχ. ἀνεκάλεσε Κυριος ΧΙ]. πιᾶγρ. εταπείνωσὲ μὲ φϑεγξαμενος εν ἐμοι οτι 

ΨΠ]Ι. ᾿Δμαρτίαν ἥμαρτεν] ἀμάρτια ἡμᾶρτεν 51. εἰς σάλον ἐγ. Ἐυριος (ουπι με ῺὉ κΚ εἴ εν ἐμοι (δ “ὦὁἜ 886. ἐν ἐμοὶ] α πῃ. Ἐπ. 

νετοῖ εἰς σῶλον εγενηϑὴ 26. α Ἄγπι. Ἐάν. δοζάζ. αὐτὴν] αντην 8ἀ- Κύριος] α 87. ὀργῆς ϑυμξ αὐτῷ} ϑύυμου οργηὴς αὐτὰ 22, 36, 48, κι, 

ἴοτ. τοᾶγρ. Χ]]. ,ταπείνωσαν αὐτὴν] ἡτίμασαν αὐτὴν (ΧΠ]Ι. πιᾶγρ.) 5, οὐ, 144. 231. “- 

25, 48, ς1, 62, 9ύ, 231. ΟἸεην. ΑΙεχ. Ρ. 144. εἶδον γὰρ] ἰδοντες γὰρ ΧΠΙ. ὠπερελε τῦρ] ἐξαπερειλε τυρ 25, 36, 48, ξ1, 62,96, τοῦ, 

ΠῚ. ιδὸν γαρ ΧΙ], 49. ΟοἸηρὶ. τι εἶδον ΟἸειν. ΑἸεχ. 1. οι. τὴν 431. ἐν τοῖς ὀςέοις μον] ρτατηϊεῖ, χαὶ 86. κα τοις τού. κατήγα- 

αἰσχημοσύνην αὐτῆς} α τὴν 144. ΟἸετι. Αἰεχ. 1. οἷς χενάζουσα] γεν αὐτὸ] ργαπηϊει. καὶ ΧΠ. Οοπιρὶ. καὶ κατηγαγεν αὐτὸ ἐπ᾿ ἐμε 22, 

καταςεναζουσα 36, 48, ςτν 62, 88, οό, 231- ςενάφουσα δις. ὰ ἔπ. 4Ἵ6, 48, 51; (62. ἴογ δι αὐτω) 9ό, 231. καὶ κατηγαγεν ἄντον 88. 

ἐσσι εἰς ὀπίσω ἀποςραφεῖσα ἐςέναξε τ2. Οὐὐῖοεθ δεΓρῖ!. καὶ ἐπε. κ πῃ. Ἐά. διεπέτασε δίκτυον] ργαεπαῖτ, ἐπ ἐμὲ 6. τοῖς ποσί μ8] 

ξράφη ὀπίσω] και ἀπερραφη εἰς τὰ οπισώ ΧΙ], 22, 23, 26, 36,49, Ξ1, τοῖς οςεοῖς μοὺ 233. ἐπέρρεψέ με] ἀπερρεψε με 56. Οοηυρὶ. Αἰὰ, 

65, 86, 8), 88, οο, 91, 96, 228, 231, 230. ΟομΡ
ὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Οὔξεη. ΑΙεχ. ἔϑωκέ με] -ἰ Κύριος 26, 36, 49. 90, 91» τού, 144» 147. 228, 

(ἢ. 318. ἄς, ὀἰηἰΠὉ καὶ, 147. καὶ ἀπερραφη εἰς τὸν ἀιωνῶ 233. 239. ΑἸά. Αἰεχ. ἠφανισμένην] ῥγοευλτ. εἰς 144. ὀδυνωμένην ὀδυ- 

ΙΧ. τρὸ ποδῶν αὐτῇς] τρος πόδὼν αὐτὴς ΧἼ], 26, 49, 86, 233. ρωμένην ΑἸεχ. 

Αἰεκ. αϑ8. πρὸς πυλῶν αὐτῆς ΑΙ4ά. ἐκ ἐμνήσθη] καὶ ἐκ ἐμνήσθη ΧΙΝ. Ἐγρηγορήϑη) εγρηγορῆσεν 232, “ὅ, 46, 48, ς1) ὅ4,.96,.220, 

αὐτὴ Ἀπ. Ἐά. ἔσχατα αὐτῇς} ἐσχάτων αὐτῆς 42) 36, 48, ς1)ύ5, 431. Αἴδδῃ. ἣϊ. Ῥᾶττ. . Ρ. 39. εγρηγορηϑην 228. “Ἐ Κύριος το Οοἀάϊ- ᾿ 

88, οὐ, 231. Αἰέχ. Ῥρηῖι. τὰ 86, 147, 233- ἐσχατα αὐτῶν 906. εϑ ϑεγρί!. Απη. ἘΔ. ἐπὶ τὰ ἀσεξ. μου] ἐπὶ τῇ λύπῃ μον “ Οὐάϊοίϑ 

ἐπ᾿ εσσχχατωῶν 230. καὶ κατεδίδασεν] και τεπΐωκεν 22, 48) 51) ὅ2,) ϑεΓρὶϊ. ἐν χερσί μο0} εν χερσιν αὐτῇ 22) 46, 48, ε1, ὅς, οὔ, 210, 

ὁδ, 231. ἡ χαὶ ΑΙά. καὶ κατεξ; ὑπέρογκα εἰ εεεϊἀϊε ἱπναϊ ας Ατὰρτ. 231: Οτΐρεη. 111. 331. ἐν χειρι μδ 26, 147. 233. ἐν χερσί μά! συν- 

ὑπέρογκα] ϑαυμαξὼς 22, 48, ςτ, 62, 96,231. -Γ και πεπωκενϑαυ- επλάκ.] ἐπέϑηχέ μοι τὰς χεῖρᾶς αὐτῷ Ατ. Ἐά. συνεπλάκησαν) 

μάςως 36. ὃ πἀρακαλῶν αὐτὴν] α ὁ τοό. ἴδε Κύριε] ἴδε Κύριος συνέπλεζεν με 22, 36, 48, 96, 229, 231. συνέπλεχε μὲ ξ1. συνεπληζεέ 

ΑΙά. τὴν ταπείνωσίν μου] ἐμπεἑαίσπι ἐγας ἈΤΛΌΓ. ὁ ἔχϑρος) κὖ μεόω. ἀνέδησαν] εδαρυνεν τὸν δυγον ἄντε 25, 36, 48, ς1ν 62, 96» 

42,.26, 46, τι, 231. ὃ ἔχϑρός μου ὑπὲρ μέ Αττῃ. Ἐά, 411. ἐνέξαλε τὸν ζυγὸν αὐτῇ Ατηι. ἘΔ. ὅτι ἔδωκε Κύριος] εδωχε με 

Χ, ἐξεπέτασε) ἐξεπατησε τού. ϑλίξων] ργϑοηλτῖ. ὁ ΧΙ], 6,42, Κύριος 88. ὅτι ἔδωκέ μοι Κύριος Αστω. Εά. ἐν χερσί μου ὀδύνας] 

46, 48, 51, 62, οό, 147, 228, 231, 233. (ΟΠΙΡΪ. ΑΙά. ἐπὶ τάνταὶ κλ μου οδυνας 88. οὐ δυνήσομαι φῆναι] ἃς οὐ δυνήσομαι υπορηνῶι 23) 

ἃ πάντα Οὔρεη. ἢϊ. 320. ἐπὶ πάντα τὰ ἔπιϑυμ. αὐτῆς] ἐπὶ τὰ ἐπι- 48) ς1) όὅ2, οό, 431. φγρηλεῖ. ἃς 36. αὶ δυνησομαι υποφῆναι 88, 2.8. 

ϑυμι μου Απῃ. Ἐά, εἶδε γὰρ] ιδὸν γαρ 1Π|. ἴδεν γὰρ ΑἸεχ. - ἴδον ΧΥ. Ἐξῆρε] εξπρανε τού. ἐκ μέσου μου} εκ μέσων μοῦ 23. 

ἐγὼ Ἄπη, Ἐά, εἰς τὸ ἁγίας μα αὐτῇς] εἰς τὰ αγιώ σωματα ἀυτῆς ἐκάλεσεν } ργβουηϊττ. καὶ 229. ἐπ᾽ ἐμὲ] κα ἐπ᾿ 219. ἐπ᾽ ἐκλεκτός μοῦ 

88. ,ἁγίασμ.. αὐτὴς] ὡγίασμ. σου Αται. Ἐά. ἃ ἐνετείλω] ἃ ἔνε. Απη. Ἐά. τῷ συντρίψαι] συντρίμματος Ατπι.. Ἑά.. τῷ συντρίψαι 

τειλ αὐτὰ ἈΠ, μὴ ἐσελθεῖν αὐτὰ} αὐτὰ 22, 51) 62, ού, 231. ἐκλεκτός μο0}] αὶ 229. ἐκλεκτές μου] ἐκλεκτόν μου Οομρὶ. κα δῖς 

Αἴεχ. εἰς ἐκκλησίαν σ8] εἰς τὴν ἐκκλησίαν σΒ δῖ, ού, 231. - Κυ- Ἄτην. ἘΔ. Κύριος] ργαπηῖτ. ὁ τοό. στὰ ζω ὅζο. 84 ἢπ.:. οὐ.) 

Με 290: οὖν εεοϊεβίαν ἔπιε. Ατοδτ. εἰς τόπον ἐκκλησίας σου Ατπι. Ἐά. λ 220. ἐγὼ κλαίω) -Ἐ αει 88. 

ΧΙ. τᾶς ὁ λαὸς αὐτῇςεἾ κα αυτης 62, οο. Ατπι. Ἑά. καταςενά- ΧΥΙ. Ὁ ὀφθαλμός----παρακαλῶν με} α οὐπὶ ἰηϊετηιοά. 3. Ὁ 

ζοντες] ξεναζοντες 62. κατεςεναζον 230. ἔδωκαν] εδωκεν ς:. τὰ ὀφϑαλμός μου] οἱ οφϑαλμοι μου “ὅ, ει, όΩ,) 229" α ὁ 40, 87» 99. 

ἐπιϑυμήματα ] τὰ ἐπιϑυμῆτα 147. ργαπηῖτῖ. πάντα Αττη. Ἐά. ψυ- Οὐοπιρὶ. δὶ5 ἐςηρί. 88. Ὁ ὀφϑ. μου κατήγ. ὕδωρ] οομἰὶ πεῖ εαἰξρα- 

ΧΡ} Ὁ αὐτῆς ΑΥΠΊ. ἘΔ. Κύριε] μαρεῖ ἴῃ ομαγδέϊ. τλΐποῖε Αἰοχ. νσεγηπὶ α ἢείμι : ΑυλΌγ. κατήγαγεν ὑδωρ] χατηγαγον δακρυῶ 26. 

ὅτι. ἐγενήθη} οτι ἐγενησὴν 86, 88. Αἷεχ. ἠτιμωμένη] εἰ ἀρῥεῆῖα Αττι. Ἐά. κατηγῶγον υδὼρ ςτ, 62, 229. ὅτι ἐμακρύνθη] οτι ἐμα- 

Ασπλ. ἘΔ. τον τὸν ς 
χρυνεν 26. ὅτι ἔμακρ. ἀπ᾽ ἐμ58} ψμία εἰοπραυὶ! ὦ πῖε Ἀπιδ. ὥπ᾽ 

ΧΠ. Οἱ τρὸς ὑμᾶς} α 22, 48, 51; οὔ, 231. οἱ τρος ἡμᾶς 36, ἐμ8} ἐπ᾿ εβε ὅ3. ὁ ἐπιςρέφων] , ὃ ΧΙ, 144. Οοπιρὶ. καὶ ἐπιρρες- 

τοό, 147. τταραπορεὐόμενοι ὁδὸν} ῥγαπηϊττ. οἱ 26, 48, ςτ, ὅ2, ού, φων τσό. ψυχήν μ8} Ργαοηντῖ. τὴν 91. ἐγένοντο ὅς. αἀ Άη. σοτω.} 

τού, 231; 539. ἐπιςρέψατε] ἐπιδλεψατε 25, 36,48, ς:; ὅ2,96,231. »κ229. ὁ ξἔχϑρος) -ἰ- μου 23. λῪ ὃ 26. ἌΝ ' 

εἰ ἕξιν ἄλγος} ἢ εξὶν αλγος 62. κατὼ τὸ ἄλγος μου] ὡς ἄλγος μου ΧΥΠΙ. Διεπέτασε Σιὼν] διεπετᾶσε ἡ Σιων )ό. δΔιεπέτασε Σιὼν 

: ΐἷ Ν Δ» ἃ 7 95. .0ῸΥ3Υγ2 
ἐπ ἔμξεν 

ἔπι 

δὴν ψ : ἄλγος μου, ὃ ἐγεν.] ἄλγος ὃ ἐγεν. ἐπ᾿ ἐμὲ Ατπι. Ἑά. ὃ χεῖρα αὐτῆς] ὈΪ5 (ςπρί. 228. χεῖρα αὐτῆς) χείρας αὐτὴς ΧΠ, 23) 

ἐγενήθη] ὃ ἐπεφυλλισεν μοι 22, 36, 48, ςτ, 88, οὔ, 231. οτι ἐπεφυ- 26 56, 48, 49, ς!, ὅ2,) 8ό, 9ο, 91» 147) 220) 231) 233: τὸς χεῖρας 

- 



ΚἘῈΦ.Ὶ1.. 

ἀξ, χύλλῳ αὐτῷ οἱ ϑλίξοντες αὐτόγ' ἐγεγήϑη Ἱερουσαλὴμ 
18. 

1), 

ΚεΦ.. 

ΘΡΗ͂ΝΟΙ ἹΕΡΕΜΙΟΥΎΥ. 

ὝΣΑΔΗ.  Δίχαιός ἐςὶ Κύριος, ὅτε ςόμα αὐτῇ φαρεπίχρανὰ: 

ἔϑετε τὸ ἄλγος μδ’ 

3 2 . Ψ, ΕῚ Ζ΄ ΕῚ , εἰς ἀποχαϑημένην ἀγαμέσον αὐτῶν. 
ἀχόσατε δὴ “πάντες οἱ λαοὶ, χαὶ 

παρθένοι με καὶ νεανίσκοι με ἐπορεύϑησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ. ΚΩΦ, Ἐχά.. Ἅεσα τοὺς ἐραςάς μου, αὐτοὶ δὲ παρελογίσαντό με" οἱ ἱερεῖς μου χαὶ οἱ 
«λει ἐξέλιπον, ὅτι ἐζήτησαν βρῶσιν αὐτοῖς ἵγα ἐπιςρέψωσι 
ῬΗΧΣ. Ἴδὲ Κύριε, ὅτι ϑλίξομαι, ἡὶ χοιλία μδ ἐταρἄχϑη, 

πρεσξύτεροί μου ἐν τῇ 
ξ ἈΝ τ ἥ κ τῇ Ψυχας αὐτῶν, χαὶ οὐχ εὗρον. 

χαὶ ἡ χαρδία μὲ ἐςράφη ἐν ἐμοὶ, ὅτι παραπιχραίγεσα παρεπιχράνθην, ἔξωϑὲν ἠτέχνωσέ με μάχαιρα, ὥσπερ ϑάνατος ἐν οἴκῳ. ΧΣΈῈΝ. ᾿Αχόσατε δὴ, ὅτι ςενάζω ἐγὼ, ἐκ ἔςιν ὁ παρακαλῶν με' 
μϑ, καὶ ἐχάρησαν, ὅτι σὺ ἐποίησας: ἐπήγαγες ἡμέραν, 
ΘΑΥ͂. Εἰσέλῶοι στᾶσα ἣ χαχία αὐτῶν χατὰ “«ρύσωπόν σου, 
ἐποίησαν ἐκιφυλλίδαᾳ περὶ “πάντων τῶν ἁμαρτημάτων μου, 
χαρδία με λυπεῖται. 

ὡάντες οἱ ἐχϑροί μου ἤχεσαν τὰ χαχά 
2. » : νι 2. “ Ὡ .3 ᾽ ἐχάλεσας Χαιρον, ἐγένοντο ὑὉμοίοιί ἐμοί. 

χαὶ ἐπιφύλλισον αὐτοῖς, ὃν τρύπον 
Φ Ν ε ᾿ ᾽’ "» ε οτί ὅσολλοι οἱ φεναγμοίὶ μου, χαὶ ἡ 

ΑΛΕΦ. ΤΩΣ ἐγνόφωσεν ἐν ὀργῇ αὐτῷ Κύριος τὴν ϑυγατέρα Σιών ; χατέῤῥιψεν ἐξ ἄρανξ εἰς, 
γὴν δόξασμα Ἰσραὴλ, χαὶ οὐχ ἐμγήσϑη ὑποποδίου πτοδῶν αὐτᾶ., ΒΗΘ. Ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτῇ 
«ατεπόντισε Κύριος, οὐ φεισάμενος" “πάντα τὰ ὡραῖα αχὼξ χαϑεῖλεν ἐν ϑυμῷ αὐτῷ, τὰ ὀχυ- 
ρώματα τῆς ϑυγατρὸς ᾿Ιόδα ἐχόλλησεν εἰς τὴν γῆν, ἐξεξήλωσε. βασιλέα αὐτῆς, χαὶ ἄρχοντας αὖὐ-ὄ 
τῆς. ΓΊΜΕΛ. Συνέχλασεν ἐν ὀργὴ ϑυμᾷ αὐτῷ πᾶν χέρας Ἰσραὴλ, ἀπέςρεψεν ὀπίσω δεξιὰν “ὃ. ; 3 “.᾽ 39 “ὦ 2. 5 τε " αὐτῷ ἀπὸ προσώπου ἐχϑρᾷ, καὶ ἀνῆψεν ἐν Ἰαχὼδ ὡς τὺρ φλύγα, 

αὐτῆς Αἰεχ. πρὸς Θεὸν Ατη. Εά. ἐκ ἔςιν---ϑλίξοντες αὐτόν] 
Δ οὑπὶ ἰηϊειτηεά. 2290. ἐνετείλατο--- Ἰαχὼξ} αὶ σμμη) ἱπίοτπηθά. ΑΥΠΊ. 
Ἑά.. κύκλῳ αὐτῷ} κυκλοϑὲν αὐτε. το6. μαδεῖ αὐτῷ ἴπ οβαγ, τίη. 
ΑΙεχ.. ἐγενήθη Ἱερουσ.] ἐγένετο Ἵερεσ. Οτρεπ. 1]. 222. εἰς ποι 
καϑημένην] ὡς ἀποκαϑημενὴ 22, 36, 48, ςτ, 62, οὐ, 220, 231. ὦνα- 
μέσον αὐτῶν} ἐμμεσω αὐτῶν 22. ἐν μέσω αὐτῶν 26, 36, 48, ξι, ὅ;, 
ού, 43:. 

ΧΥῚΙ. Δίκαιός ἐςι Κύριος] δικαιος εἰ Κυριε" ἐςὶν Κυριος (ῆς) 86. 
δικαιος ἐξὶν ὁ Κυριος 144. 230. - ὁ Θεὸς Ατπι. Ε4ά. ὅτι ςόμα αὐ- 

, 45] οτι τὸ ςομὰ αὐτῇ ΧΙ], 22, 26, 33, 48, 40, ςῖ, 65, 86, 90, 147, 
8328, 220, 231, 233. ΟὐοπΊρὶ. ΑΙεχ. καὶ τὸ σόμα αὐτὰ ΑΙ4, ὅτι ἐγὼ 
Ἀπ. Εά. ὅτι ςόμα αὐτὲ ταρεπ.] φΜΙΩ ος δήως ἰγγίαυϊές ΑτρρΥ. 
τααρεπίκρανα παρεπίκραναν το6, - αὐτὸν Ατηχ. Εά. ἀκέσατε 
ὅζο. υἱχυς δά ἔπ. 03Ρ.1 229. ὠκώσατε δὴ} - ταῦτα Ατη. Εά. 
«ἄντες οἱ λαοὶ] κα οἱ 22, 48, 51, 62,231. παρϑένοι μου] αἱ ταρ- 
ϑένοι μοι 22. ῥγαευγιι. αἱ 36, 48, ξ΄, ὅ, 231. καὶ μου 233. καὶ 
νεανίσκοι μου] και οἱ νεᾶνισχοι μὲ 22, 36, 48, ςι, 65, 231. ἐν αἷχ- 
μαλωσίᾳ} -Ἐ με.22, 36, 48, ξ΄, ού, 231. 

ΧΙΧ. ᾿Ἐκάλεσα] Ἔ γαρ 33, 91, 228. ΑἸά, εκαλεσαται (ῃς) όὅ2, 
οὐτοὶ δὲ τταρελογίσαντό με] αὐτοι δὲ ἐπαρελογίσαντο μὲ 26. αὐτῶι 
δὲ τοαρελογισαντο μοι 14. ὅτι ἐζήτησαν] οτι ἐξεζητησαν 40, 87, 
90, 91. κα ὅτι Ατπι. Εά. βρῶσιν αὐτοῖς} βρωσιν εαντοις 25, 36, 48, 
81, ό;, οό, 231. ρωσιν αὐτοὶ 144. κα αὐτοῖς Αττι. ἘΔ. ψυχὰς 
αὐτῶν] ψυχην ἀυτῶν 23. ΡΓΩΘΠΙΪΙ. τας 33, 40, 87, 90, 228. καὶ 
ἐχ, εὗρον] α Οομνρὶ. 

. ΧΣ, καὶ κοιλία μου] ῥταθηηϊτι. καὶ ΑΙεχ. ἡ κοιλία μου ἐταρώχ.] 
ὉΕΜΙΕΓ τασς ἱπγφαλίς οὐ ὦ βεοίμε πιθο : Ατηῦγ. ἐταράχϑη] Ἔ ἀπὸ 
χλαυϑμου 36, 49, 0. καὶ ἡ καρδία μου] καὶ ἡ κοιλιῶ μου ΧΙ]. 
ὩΔΓς. αἴ ἰη Ἐ4. ἔρραφη ἐν ἐμοὶ] ροπίξ ἐςραφη {μδιπι ἀπῖε ἡ καρδιὰ 
μου 24) 36, 48, 62, 88, 231. ὅτι παραπικραίνεσα] κα παραπικραι- 
νεσα 22. κ ὅτι Οοπιρί. παρεπικράνθην] παρεπικρανα ΧΙ], 22,43, 
26, 33) 36, 48, 49, εἰ, 62, 86, 87, 88, οο, σι, οό, 147. 228, 221, 233) 
239. Ορτηρί. ΑἸά. ὅτι τσαραπρκ. τταρεπ.] καὶ ἐγὼ εὐρέϑην τταραπι- 
χραίνασα Αταν. Ἐά. ἠτέκνωσέ με] α μὲ όα. ὥσπερ ϑάνατες ἐν 
οἴκῳ) ὡσπερ εν ῳχῳ Φαναῶτος 88. εἰ αὐ ἱπίως πίογς. Ατηθδτυ ὦ 
-ΟΧΧΙ, ᾿Ακέσατε δὴ] πκασατε δὴ οο. κα δὴ 14). ἀκέσατε ταῦτα 
Ἀπὸ. Ἑά. ὅτι ςενάζω ἐγὼ] οτι ςεναξω ἔγω 222. τῷ κακά μου] 
ται κακὰ μοι 142, 233. καὶ ἐχάρησαν] -ἰ- μοι Αττη. Εά. ὅτι σὺ 
τ ἐκάλεσας] ὅτι σὺ ἐποίησας τὴν ἡμέραν ταύτην, καὶ σὺ ἐκάλεσας 
το Οοὐΐῖοεβ δεῦρ. ὅτι σὺ ἐποίησας] οτι εὖ ἐποιησας 14}, 533. 
Ἔ πάντα Απη. ΕΑ. ἐπήγαγες ἡμέραν] κα Ἄγ. Εά. ἐκάλεσας 
καιρὸν] Ῥυδεγηἱς, καὶ 22, 2ό, 36, 62. ,.48. και εκαλεσᾶς ἡμερῶν ςῚ) 
9όν,231. -Ἑ τᾶτον Αττι. Εά, ἐψένοντο] καὶ ἐγένετο 111, Χ]], 26,147, 
233, 230. ἔγενετο (22. εχ ςοσγι) 23, 86. (Ομρί. καὶ ἐγένετο μοι 33) 
ον. ἹΡ. 

αὶ συπὶ ᾿πίογῃγοά. 220. 

Ν ΄ ΄ ΕΝ ἡ ζᾶ! χατεφᾶγε “σαντὰ τὰ χυ.- 

87, 228. ῥγβϑετηϊε, καὶ 36, 40, ς1, ὅ2, 88, οο, οὐ, 144, 231. ἐγένοντό 
βοι ΑΙ4. καὶ ἐγένοντό μοι ΑΥπι. Ἐά, ὅμοιοι ἐμοὶ] οἰμμοι οἰμμοι 
11, ΧΙ], 22,23, 33) 40, 86, 87, 90, 144) 147, 228, 233, 2320. ΑἸά. 
Ἄττῃ. ΕΔ. οἰμοι φό, οιμοι ἐμοι 146, ς1, 62, 96, 231. οἱμει οἶμι ΟἹ. 
ὅμοιοί μοι ΟΟΠΊΡΙ. ᾿ 

- ΧΧΗ, Εἰσέλϑοι] εἰσηλϑον 23. ἐπελϑοι ὅ2. πᾶσα καὶ κακίχ 
αὐτῶν] ἡ κακια αὐτῶν σασα 22, 48, οό,231. ἢσ, ουπὶ κατοικιά ΡΙο 
κακία, 36. λα ἢ 147. πᾶσα ἡ καρδία αὐτῶν ΑἸά. ώ αὐτῶν Αττῃ. Ἐά. 
καὶ ἐπιφύλλισον αὐτοῖς] και ἐπιφαυλισον αὐτοῖς 11. καὶ εἐπσιφυλλισον 
ἄντὰς 26, 36, 62, 231. χα καὶ (οῃηρ!. Ογτ]]. ΑἸεχ, 11. 613. ἐποῖ. 
πσαν ἐπιφυλλίδα] ἐπεφυλλισαν μοι ΧΙ], 23, 26, 33, 40, 86, 87, 90,91, 
147, 233, 230. (ὐτηρΡΙ, επεφυλλισας ἐμὲ 22, 26, οό, 231. Ογη]}. 
ΑἸεχ. ἰοο. οἷϊ, επεφυλλισας ἐπ᾽ ἐμε 48. ἐπεφυλλισας ἐμοι κι, 88. 
ἐπεφυλισας χαμοι 62. εποιῆσας ἐπὶ φυλλιδα τοό. επιφυλλισον μοι 
228. Ἔ με Απη. Ἐ4. τῶν μαρτημάτων μον] τῶν ἀμαρτιων μου 
33» 87, 228. α μου το6. ὅτι πολλοὶ οἱ ξεναγμοί μου] α 65. οἱ 
ξεναγμοῖ μου] α μου τ44.- καὶ ἡ καρδία μου} αὶ ἡ ΑΙ4ά. λυπεῖται] 
τυλήρης ἐγένετο λύπης Αττα. Ἐάὰ. 

1, ἐν ὀργῇ αὐτῇ] αν 229. Οοπηρί. ροηΐϊ ροῖ Κυριος 231. ΡΓα. 
τηϊτε. Κυριος 233. ἐν ὀργῇ ϑυμὲ Ατηι. Ἑά, Κύριος] κα 33, 228. Κυ- 
ριε 233. διαθεῖ ἱπ ομδγαδξ. πηΐπογε Α]εχ. τὴν ϑυγατέρα--- Ἰσραὴλ] 

κωτέῤῥιψέν} ῥγαιταῖτς. καὶ τού. κατερρηξεν 
144. δόξασμα Ἰσραὴλ] δοξζας μου Ἰσραηλ τού, 230. καὶ οὐκ 
ἐμνήσϑ} α καὶ 239. ὑποποϑίου] υποποδιον α48. ᾿ 

11. ὀργῆς αὐτῇ] οργὴς ϑυμδ αὐτῇ 23, 26, 33, 40, 87) οο, οι, τού, 
144, 147, 228, 430. (οτηρ!. ΑἸ4, ΑΙεχ. Απῃ. Εά. ρῥγαπεῖει. ϑυμα 86. 
κατεπόντισε Κύριος] κατεποντίσε με Κυριος τοό. ἐν ϑυμῷ αὐ18] 
λα 22, 48, ξι, οὔ, 231. ἐν ϑυμὼ οργῆς αὐτὰ τοῦ.“ χαὶ οὐκ ἔσωσεν 
Αττυ. ἘΔ. ἐκόλλησεν] ἐκολληθη 33, 49, 87, 90, σι, 228. ΑἸά. 
Ἔ αντὰ 26, 48, ς΄, ὅ2, οό, 231. ἐξεξήλωσε] -Ἐ εἰς τὴν γὴν ΑΙΘχ, 
βασιλέα δια. τἀ ἤπ. ξοπν.] ἄρχοντας καὶ βασιλεῖς αὐτῶν Αἴτη. Ἐά, 
βασιλέα αὐτῆς] βασιλεῖς αὐτῆς 22, 36, ς΄, 62, 96. βασιλειαν αὐτῆς 
228. ΑἸ4ά. καὶ ἄρχοντας αὐτῆς] καὶ αρχοντα αὐτῆς 11], 23, 33» 
90, 915) 239. Οὐμρ!. ΑἸά. , 88. 

ΠΙ. Συνέκλασεν] συνεκαλεσεν 14). “Ἔ Κύριος Αττῃ. μά. ἐν 
ὀργῇ ϑυμξ] ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς ϑυμξ Ατπι. Ἐα. απέςρεψεν---ἔχϑ ρα] 
καὶ ἀπέρρεψεν πρόσωπον αὐτῷ ἐνώπιον ἐχϑροῦ τό Οοάϊςες ϑέτρίϊ, 
ἀπέφρεψεν ὀπίσω] ἀπεςρεψεν εἰς τα οπισὼ Χ]], 3, 26, 33, 40, 86, 8γ, 
90,091, 144, 147, 238,233) 230. ΟΟἸηρΡ]. ΑΙά. ΑἸεχ. απερρεψαν οπι- 
σω 88. ργαπηϊ. καὶ Ατπι. ἙἘά. ἔχϑρ8] ἔχϑρϑξ αὐτῇ Ατηι. Ἐά, 
καὶ ἄνηψεν--φλόγα] τοῦρ ἄνηψεν ἐν Ἰακὼβ Ατη;. Εά. ἐν Ἰακὼδ} 
λ ἕν 40, 233. (ΠΡ]. μαδεῖ ἐν 'π οπιαγαῶ. τηΐποτα ΑἸεχ. ὡς τὺρ 
φλόγα] τὺρ φλέγον 42, 26, 36, 48, (ς1. υἱ νἱάοτυτ) 62, φό, 231. ὡς 

4 Ὁ 



ἌἝ. 

ΘΡΗΝΟΙ ΤΕΡΕΜΙΟΎ. 

᾿ 
7 ᾽ὔ “ ξ 3 Ν ε ’ 

χλῳ. ΔΑΛΕΘ. Ἔνετειγε τόξον αὐτῇ ὡς ἐχϑρὸς ὑπεναντίος, 
Ν τ μι 3 " 2  ο. Ν . οφΦΨ 72 

τίος, καὶ ἀπέκτεινε πάντα τὰ ἐπιϑυμήματα τῶν ὀφϑαλμὼν μδ ἐν ΦΧΉΝἢ ϑυγατρὸς Σιὼν," ἐξέχεεν 
. νι πλῷ “ον - ὃς Μ Ζ ξ 9 "ς ΄ 9 ,΄ 

ὃς αὖρ τὸν ϑυμὸν αὐτὸ. Η. Ἐγενήϑη Κύριος ὡς ἐχϑρὸς, χατεπόντισεν ᾿Ισραῆλ, κατεπόντισε 

3 ΄σὸ 

τὰς βάρεις αὐτῆς, ΤαεῚ Ἶ 

χαὶ τεταπεινωμθνη». 
4 

ΟΥ̓ΑΥ. Καὶ διεπξ 
3 . θ᾽» 

7 

αὐ1:3.. ἐπελάϑετο Κύριος ἃ ἐποίησεν ἐν Σιὼν ἑορτῆς χαὶ σαξδξάτου, 

3 ρο Ὁ ΞΘ ΄ νε΄ ΝΨ 

ὀργῆς αὐτὸ βασιλέα χαὶ ἱερέα καὶ ἀρχοντᾶ. 

᾿ “. 7 3 

τίναξεν ἁγίασμα αὖτ, συγέτριψεν ἐν 

διέφϑειρε τὰ ὀχυρώματα αὐτῶ, 

τασεν ὡς ἄμπελον τὸ σχήνωμα αὖτ, 

χειρὶ ἐχϑρδ τεῖχος βάρεων αὐτῆς" 

χὰὶ ἐπλήϑυνε τῇ ϑυγατρὶ ᾿Ιόδα ταπεινεμένην 
διέφϑειρεν ἑορτὴν 

φωνὴν ἔδωχαν ἐν οἴχῳ 

Κυρίε ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἕορτης. ἨΘ. Καὶ ἐπέςρεψε διαφϑ εἴραι τεῖχος ϑυγατρὸς Σιών' ἐξέτεινε μέ- 

9 3 ρε ἘΠ 2."Ν 
’ 

τρον, οὐχ ἀπέςρεψε χεῖρα αὐτᾷ ἀπὸ χαταπατηματος, 
3 7 9 “ ᾽ 9 “ὦ 

ΤῊΘ. Ἐνεπάγησαν εἰς γῆν “σύλαι αὐτῆς, 
ὁμοθυμαδὸν, ἠσθένησεν. 

χαὶ ἐπένϑησε τὸ προτείχισμα, χαὶ τεῖχος 
9 ξ΄ Β ἉΝ ’ : 

ἀπώλεσε χαὶ συνέτριψε 

εΣ ἣ ἐδ ν» 9 “ὦ - 9 “Ὁ . ρὸ 3 »ΜἬ ΄ φ- 

μοχλὲς αὐτῆς, βασιλέα αὐτῆς Χαὶ ἄρχοντα αὐτῆς ἐν τοῖς ἔϑγεσιν' ἐκ ἔς! νόμος, χαΐί γε πρροφῆ- 

ται αὐτῆς ἐχ εἶδον ὅρασιν ππαρὰ Κυρίδ. 

ϑυγατρὸς Σιὼν, ἀνεδίδασαν χϑν ἐπὶ τὴν 
ΙΩΔ. Ἐχάϑισαν εἰς τὴν γῆν, ἐσιώπησαν πρεσθύτεροι 

χεφαλὴν αὐτῶν, περιεζώσαντο σἄχχους, χατήγαγον εἰς 

γῆν ἀρχηγὸς ππαρϑένες ἐν Ἱερουσαλήμ. ΧΑΦ. Ἐξέλιπον ἐν δάχρυσιν οἱ ὀφϑαλμοΐ μου, ἐτα- 

ράχνη ἤ χαρδία μου, 
΄ 

αυρος φλογα 88, τού. καὶ κατέφαγε] κκαι 23. τᾶντα τὰ κύκλῳ] 

«Ἑ αὐτα 22) 36, 48, ς1, οὔ, 231. Απη. ἘΔ. ργϑπηκί. αὐτῆς 33, 228. 

ΔΙ4ά. ταντα κυκλον αὐτε ὅ2. ταντὰ χυχλὼω (147. ὧἱ νἱἀεῖια) 233. 

Τ᾿. Ἐνέτεινε] ἐνετειλεν 1. (22. υἱὲ νἱάεῖυς Ροίϊεα οοττ.)} ενέτει- 

ναν τού. . τόξον αὐτῷ] ργϑπηῖς, τὸ 33, 62, 228. βραχίονας αὐτῷ 

Απη. Ἐά. . ὡς ἔχϑρος ὑπεναντίος} αὑπεναντιος ΧΙ], 22, 23, 26, 33» 

46, 409.) ξ1, ὅ2,) 86, 87, 88, οό, 91, 96, 144. 228, 231, 233, 230. 

Οομηρὶ. ΑἸά. Ατπτο. ἘΔ. ὁ εχϑρος 147. ἐςερέωσε] ἐςπλωσε ΧΙ]. 

τΔΤΡ. ὡς ὑπεναντίος] ρου, ἐνέτεινεν 48. ὡς ἀεϊεϊιαν 147. ὑπὲρ 

αὐτὸν Ατὰ. Εά. καὶ ὠπίκτεινε---Σιὼν] καὶ ἀποκτείνουσι πάντα ἔπι- 

ϑυμητὰ ϑυγατρὸς Σιὼν γ Οὐοάϊΐοε5 δεγρὶ. πάντα τὼ ἐπιϑυμήματα) 

κ 23. τὰ 26, ταντὰ ἐπιϑυμῆτα ιοό. τῶν ὀφθαλμῶν μΕ] α τῶν 

οφϑαλμων (22. υἱ νἱάεῖαγ) ς1,) 62. α 23. ἄγη. Ἐά, αὖτε 48, 96, 

231. λιύτῶν τοό. ἐν σκηνἢ} ἐν σχηνωμᾶσιν 23, 26, 86, 233) 239. 

ΟομΡ]. α 36. Απῃ. ΕἘά. εν σχηνώωμᾶτι 147. μδθεῖ ἐν ἴῃ ομᾶγ. τη]η. 

ΑΙεχ. ὡς τὺὺρ τὸν ϑυμὸν αὐτῷ} τον ϑυμὸν αὐτ ὡς ωνρ 33» 228. 

τὸν ϑυμὸν τῆς ὀργῆς αὐτὰ πυρί Ατηι. Εά. 

ν. Ἐγενήϑη Κύριος] ἐγένετο ἵζυριος 22, 46, 48, ς1,) 96,231. εγε- 

νετο 62. ὡς ἐχϑρὸς] ὡς 33» 49, 87. 90, Οἵ, 228. κατεπόντισεν 

. Ἰσραὴλ] κατεποντισε Ἰερεδαλημι 22, 96, 231. α 46. κα Ισραηλ 233. 

τὰς βάρεις αὐτῆς] ργϑεταϊττ. πάσας ΧΙ], 26, 86. Αἴεχ. τασας τας 

βαρεῖς αὐτα 22. 23, 26, 33» ει, ὅ2, 87, 96, 144, 147. 228, 431, 233. 

Οοπρὶ. ΑἸά. Οήρεη. 1. 336. τας βαρεις αὐτὰ 48. σασᾶς τας βα- 

σιλειας ἀντὴς 49, 90. τὸς βασιλεῖς αὐτῆς Αττη. Ἐ4. τὰ ὀχνρώ- 

ματα αὐτῷ] ργαπιῖϊς. τσαντὰ 22, 36, 48, ς1, 62, οὔ, 147. 231, 233. 

Ατπι. Εά., τὰ οχυρωματα αὐτῆς φό, τού, 239. 

Ῥτρδτηΐττ. εν 33, 228. (ΑἸεχ. πη ομαγαέξ. πηΐΏ.) τη ϑυγατρι Σιὼν 233. 

ταπεινουμένην] ταπεινουμεένον ΧἼ], 23, 26, 33, 49, 87. 90, 144, 147) 

233, 230. ΟΟἸηρὶ. Αἰεχ. τεταπεινωμένην 22, 46, 48, ς1, 221. τε- 

ταπεινωμεένον 62. ταπεινέμενα ΑἸά. - χαὶ τεταπεινωμένην] καὶ τα- 

πεινεμενην ΧΙ], 26, 33, 49, 86, 87, 90, 147, 228, 239. ΟΟΡ]. χαι 

᾿ χεμαπεινώμενον 22, 36. 48, Ε1, τού, 221. 

ΨΙ. Καὶ διεπέτασεν] καὶ ἐξεσπασεν 25, (36. οοττ. υἱ ἴῃ Ἑά.) 48, 

ει, οό, 231. ἐξέσπασεν ὅ2. ἐπελάϑετο Κύριος] ἐπιλαθέσθαι 22, 

46, 48, ςἴ, ὅς, οό, 231. επιλαάϑέεσϑε 26. ἃ ἐποίησεν) ὃ ἐποιησεν 

ΧΙ], 23, 33, 40, 86, 87, 90, 144, 1479 228, 233, 229. ἔποιησε Κυ- 

ριος (25. υἱ νἱἀεϊὰγ) 36, 48, ς1, 62, οὔ; 231. ΟΟπΊΡΪ. ΑἸεχ. Ἔ Κυ- 

ριος 26... ἐμξριμήματι] ργαειηίιτ, ἐν ὅ2, ο6. εν βριμηματι 147. ἐπι 

βριμηματι 230. ὀργῆς αὐτΒ α οργῆς τού. οργὴν 230. καὶ ἂρ- 

χοντα] 22, 48, ςιν 62, 88, οό, 231. (ΟπΙΡΙ. : 

ΝΠ. Κύριος] Ροηΐς. ροήξ ϑυσιας. αὐτῷ. ΑΙεχ. 
᾿ 

ϑυσιαςήριον αὐ- 

15] ῥγϑθηγῖττ, τὸ τού. ΩΣ τ ἀπετίναξεν) αὶ 26. ργβπηί. καὶ Δγ΄ηι. Ἐά. 

ὡγίασμα αὐτῷ͵ κα 26. ἐν χειρὶ. ἔχϑρ5] ἐν χειρι αὐτῷ ο6. κα Ἄγῃι. 

“Ἑά. τεῖχος βάρεων αὐτῆς] τεῖχος τῶν πύργων τῶν ἱερῶν αὐτῷ Αγηι. Εα. 

φωνὴν ἔδωκαν φωνὴν ἐδῶκεν ΠΠ1|, τοῦ. (ὐοπ!ρ!. φωνὴν πολεμου ἐδωχκαν 

22, 36, 48, ξ1, ὅ:, οὔ, 231. -᾿ πολεμε 33, 40, 90, 228. ΑἸά, ἤχη- 

σαν Αττι. Ἑά. ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς} ὡς ψαλμον Λευι τῇ ἡμερῶ εορτης 

22. ὡς ψαλμὼν Λενιτῶν ἐν τὴ ἡμέρα εορτης 62. ἔς, πἰῇ ψαλμον, 26, 

ἐξεχύϑη εἰς τὴν γὴν ἡ δόξα μου, ἐπὶ τὸ 

3 “3 7 Ν ῳ 2 ͵ 7 

εν τῷ ἐχλείπειν γηπίον Χᾶ!ι θηλάζοντα ἐν πλατείαις σολεως. 

τῇ ϑυγατρὶ 16ὅδα} ᾿ 

σύντριμμα τῆς ϑυγατρὸς λαϑ μδ, 

ΛΑΜΕΔ. Ταῖς μητράσιν αὐτῶν 

48, ς1, 96, 231. ὡς ἡ ἡμέρα εορτῆς 144. Ἔ αὐτὸ Αγη. Ἑά.. 

ΨΙ1Π. Καὶ ἐπέγρεψε ἐλογίσατο Κυριος ΧΙ, 22, 23, 26, 33, 48, 

49. 51) 86, 87, 90, 91: 9ό, 144. 228, 231) 233: Οοπρὶ. Οὔρεη. 111. 

437). καὶ ἐλογισᾶτο Κυριος 46. ελογήσατο Κυριος όα, 147. ΑἸά. 

ἐπεέγρεψε Κυριος 88. “Ὁ Κυριος 430. ΑἸέχ. διαφϑεῖραι τεῖχος] ὑγα- 

χηϊττ. τα ΧΙ], 22, 235) 33) 36, 48, ς1, 62, 86, 8), 88, 90, 91» 96» 1
44, 

147, 228, 231, 233. 230- Οοαιρὶ. ΑΙ4. Αἰεχ. Οήρεη. ]. οἷ, τὸ αφα- 

νισαι τεῖχος 26. τεῖχος ϑυγατρὸς Σιὼν] δἷ8 (ορί. 33» 228. ΑΙά, 

α ϑυγατρος 239. ἐξέτεινε] Κύριος ΑΙεχ. οὐκ ἀπίφρεψε] εκ αν- 

ἐγρέψε 36, οό. οὐκ ἐπερρέψε 88, 232. οὐκ ἀπερρεψα. 228. ἀπὸ 

καταπατήματος] -ἰ αντης 45, 36, 48, ς1, 62, οό,231τ. απὸ κατα- 

ποντισματος 88. α Απη. Εα. καὶ ἐπίνϑησεν] και ἐπενϑησᾶν 22. 30», 

48, τι, 62, 9ό,231. ἐπένθησε δὲ Οἡρεη. 1. οἷξ. 

προτείχισμα] δυναμεις 22, 36, 48, ς1» όφ, οό. 231. λ τὸ Οἥήρεη. ]. 

εἶς. καὶ τεῖχος] καὶ τὸ τειχος 36. ΑἸά. ἠσϑίνησεν] ἡσϑενιζε 36. 

ἡσϑίνησαν Αἰεχ. ἀσϑενὰν διεφϑάρη Αγηι. Ἐά. . 

ΙΧ. ᾿Ενεπάγησαν] κατεδυϑισϑησαν 22, (36. οοττ. 8Ό 8]. τῇ. υἱ ἴῃ 

Ἐά.) 48, ςτ, 62, οό, 231. ἐπαγῆσαν 40, 90. εἰς γὴν] εἰς τὴν γῆν 

43, 49, 87, 90, 91. Αἰά, ΑΙεχ. Οτΐρεη. 1]. οἷξ, πύλαι αὐτῆς] ῥρτῶ- 

τοῖτ. αἱ 22, 36, ςι) ὅα, οὔ, 231. ΑΙεχ.᾿ ἀπώλεσε! λα Ατηι. Ἑά. 

μοχλὲς αὐτῆς] μοχλες παντας αὐτῆς (παντας ἴπι πιᾶγρ.) 86. ἴΓ. 228. 

ΑΙ4. βασιλέα αὐτῆς] α 62. κα αὐτῆς 233. βασιλέα αὐτῶν Απῃ. 

ἙἘά. καὶ ἄρχοντα αὐτῆς} καὶ αρχοντας αὐτῆς 26, 233. ΟΟμγΪ. 

Αἰεχ. λό. καὶ ἄρχοντα αὐτῶν Αττη. Ἐά. 

πϊτε. καὶ 2, 36, 48, ξῖ, οὔ, τού, 231. -“Ἔ Κυριου 528. καί γε 

προφῆται αὐτῆς] καὶ γε τροφητης 33, 538. ΑΙά. οὐκ εἶδον ὅρασιν] 

αΧ, ευρον ορῶσιν 22, 36, 48, ξ1, 62, 88, οό, 231. δκ εἰδὲν ορᾶσιν 228. 

οὐκ ἴδον ὅρασιν (οΠΔΡΪ. 

Χ. ἐσιώπησαν] ἐσιγησαν τού. 

γὴν 230. ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν} ἐπι τῆς χεφῶλης αὐτῶν 46. 

κατήγαγον] κάτηγον 91. Ρτδεπλϊῖ. καὶ τού. εἰς γῆν] εἰς τὴν Ὑὴν 

τού, 144. ΑΙεχκ. ἀρχηγὲς παρϑένες] αρχῆγες παρϑενου ϑυγατρος 

22, 36, 48, ξ1, ὅ2, οό, 231. αρχῆήγους ταρϑενου 46. . ὠρχηγοὺς 

πσαρϑένων Αττῃ. ΕΑ, ἐν Ἱερουσαλὴμ!) κεν 22, 26, 36, 48, ς1» ό;, 

οό, 231. : : : 

ΧΙ. Ἐξέλιπον---ἡ καρδία μου] εζεοσεγωμ ἐπ ᾿αελγγνιῖς οσμῖὶ τισί 

εαἰϊρανετεπὲ, ἐεγῥαίμς οΠῈ ὑεπίεῦ ππέμς ὲ Απιδσ. ἢ καρδία μου] ἡ κοι- 

λιώ με 22, 36, 48, ς1, 62, ού,231- ἐξεχύϑη εἰς τὴν γῆν ἡ δόξα με] 

ροηϊς Ππατπι ροίξ λας μδ τού. εἰς τὴν γῆν} λ τὴν 6, 33,| 36, 48, 40, 

ει, ὅ2, 9ο, οό, 1445 1479 28,231, 233: Οοαιρὶ. Αἰεχ. ἐπὶ τὸ σύν- 

τριαμα] ἐπι τῶ συντριμμῶᾶτι 56. τῆς ϑυγατρὸς] α τῆς 49. 90. λαῖ 

μ8] ῥγαυηῖτῦ. του ΧΙ], 22, 2ό, 33, 16, 48, ς1, 62, 87, 919 τού, 144» 

147, 228, 231.) 233, 239. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐν τῷ ἐκλείπειν} ἐν τὼ 

ἐκλυεσϑαι 22, 26, 48, ς1, ό;, 88, οό, 231. εν τῷ ἐχλίπεὶν 144. γή- 

πιον] νηπιῶ 22, 23, 36, 48, ς1,) ὅ2, οὔ» 231. πλατείαις} Ῥγαιτοϊξ, 

πάσαις Αττι. Ἐκ. . ἥν 

ΧΙ]. εἶπαν] εἰπὸν 25, 26, 33» 36» 49» 51» 87» 9οο, 228, 231. ΑΙΔ, 

καὶ οἶνος] καὶ ὃ οινος 49, 90. ς τραυματίας} 

ἀνεξίδασαν χἕν] ανεδιδασαν 

αὐτὲς} αὐτὰς 26., ὦ 

Ἁ 

α καὶ Ατγηὶ. Βα. τὸ. 

᾽ } ’ὔὕ οὐκ ἐς! νόμος} ργδε- 

ΚΕΦ. Τι 
9 ξ΄ Ἂς  “ 1ε ε 

ἐςερέωσε δεξιὰν αὐτῇ ὡς ὑπενᾶν- 4. 

5. 

χαὶ ππαρώξυνεν ἐμξριμήματι. 

ΖΑΙΝ, ᾿Απώσατο Κύριος ϑυσιαςήριον αὖτϑ, ἀπε- 

10. 

11. 

12. 



ΚΕΦ. 1. 

ΘΡΗ͂ΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 

ΠΤ ΈΕΕΕΕΞ “Φ΄᾽ φ ΌΌΝ, , “Ὁ 2 “εσϑ 5.ν ε . Ζ΄ ᾿  ΄ » οὐδ κα δὰ 

εἶπαν, ΠΒ σῖτος, χαὶ οἶνος , ἐν τῷ ἐχλύεσϑαι αὐτὲς ὡς τραυματίας ἐν πλατείαις πόλεως, ἐν τῷ 
ρο ν ψ. 53 ν.»» Ζ 9 ν»ὸ ᾿ : 5 ᾿ ό 

ἐχχεῖσϑαι ψυχᾶς αὐτῶν εἰς χόλπον μητέρων αὐτῶν. ΜΗΜ. Τί μαρτυρήσω σοι, ἢ τί ὁμοιώσω 13. 

14. 

15. 

τ6. 

17. 

18. 

10. 

σοι ϑύγατερ Ἱερεσαλήμ ; τίς σώσει καὶ πταραχαλέσει σὲ «σαρϑένος ϑύγατερ Σιών ; ὅτι ἐμεγα- 
λύγϑη ποτήριον συντριξῆς σου, τίς ἰάσεταί σε; ΝΟΥ͂Ν. Προφῆηταί σὰ εἴδοσάν σοι μάταια καὶ 
ἃ ος ἐὡνος 2 Ὁ ὡς Ν 3 3 . δ -ς«Φ ἣν 3 ΄ “2 ΄ 2 ΄. ΝΣ 

ἀφρόσύνην, χαὶ οὐχ ἀπεχάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου, τὰ ἐπιςρέψαι αἰχμαλωσίαν σου, χαὶ εἴδο- 
΄" ΄.- ’ Ν ἢ, 

σἄν σοι λήμματα μάταια χαὶ ἐξώσματα. ΣΑΜΕΧ. Ἐχρότησαν ἐπὶ σὲ χεῖρας πάντες οἱ παρα- 
. 7 δὴν. ἐσύ - ".»)»)»7Σλ1τκῈ ον ΝΝ 9. "“" Ξ,Ν, ἮΝ ΞΖ ε διοδ ἐν 

πορευόμεγοι οὔὐν, ἐσυρίσαν χαὶ ἐχίνησαν τὴν χεφαλὴν αὑτῶν ἔτι τὴν συγατέρα Ιερασαλήῆμ. Αὑτη 
ε 7 9 “: 7 2 ΄ » “ μ᾿ η ϑὃϑ) ἙΝ ", 7 -ς 39. κ,“φ »᾽ 

ἡ πόλις, ἐρᾶσι, ςέφανος εὐφροσύνης πάσης τῆς γῆς; ΑἸΙΝ. Διήνοιξαν ἐπὶ σὲ ςόμα αὐτῶν πάνγ-. 
ἐ ἐνϑιροί 3. ἢ Σ ΧΡ ΨΥ νι Ψ ΄ . Σ΄ - Ν “ ε 

τες οἱ εχύροί σου, ἐσύρισαν χα! ουξαν ὀθοντας, καὶ εἰπᾶν, Κατεπίομεν αὐτὴν “ὡλὴν αὑτῇ ἢ 
ς σ. . ἃ : ρ Φ ἣν ᾿ ς : - - 

ἡμέρα, ἣν ππροσεδοχώμεν, εὕρομεν αὐτὴν, εἴδομεν. ΦῊ, ᾿Εποίησε Κύριος ἃ ἐνεθυμήϑη, συνετέ- 
ἫΝ 3 “͵, ἃ 52) ρ ρ 

λεσε ῥημα αὖτϑ, ἃ ἐνετείλατο ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων: χαϑεῖλε, χαὶ ἐκ ἐφείσατο, χαὶ ηὔφρανεν ἐπὶ 
σὲ ἐχϑρὸν, ὕψωσε λέρας υλίδοντός σε. 
Σιὼν χαταγάγετε ὡς χειμάῤῥους δάχρυα ἡμέρας καὶ νυχτός" 

ΤΣΑΔΗ. Ἐδόησε καρδία αὐτῶν «πρὸς Κύριον, Τείχὴ 

μὴ δῷς ἔχνηψιν᾽ σεαυτῇ, μὴ σιωπή- 

σαιτο. ϑυγάτηρ ὀφθαλμῶν σου. ΚΩΦ. ᾽Δναςα, ἐγ “ται ἐν γυχτὶ εἰς ἀρχὰς φυλακῆς σου, 
ἔχχεον ὡς ὕδωρ χαρδίαν σου. ἀπέναντι προσώπου 

ὡσει τραυματιαᾶς 22, 36, 48, ςτ,.062, οό,231. ὡς τραυματιᾶι 23. ὡς 

τραυματίαις 6, 147, 233. ἐν πλατείαις πόλεως] α ἐν σλατειαις 
23: όὅ2, 233. ψυχὰς αὐτῶν] ργαιηϊ. τὰς 33», 49, 87, 90, 91. ΑΙα. 
εἰς κόλπον]. ἐν κολχω 62. 

ΧΙΠ, ἢ τί [ ὁμοιώσω σοι] ἢ τι τοοιήσω σοι (22. τηᾶΓΡ.. αἱ ἴῃ Ἐα.) 
36, 48, ςτ, οό, 231. ἢ τι ὁμοιώσω σὲ 147) 228. τίς σώσει] -᾿- σε 

23..33ν.36, 48, 49, 1, 62, 8), 88, 9ο, 91, οό, τού, 144, 147, 428, 
231).233. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. λ Ασην Ἐά. καὶ πσαρακαλέσει σε) 
χαὶ τις παρακαλέσει σε 40, ς1) 62, 87, 9ο, ΟἹ, τού, 144, 228, 231. 
ΑΙά. ττ (οάϊςεβ ϑεγρὶϊ. α Οὐπιρὶ. οἰ φαὶς οοη οἰ αέμεγ “6 Ατηθτ. α καὶ 
Ἀγ). Ἐά. ταρϑένος] παρϑένε 62... αὶ Απῃ. Εὰ, ὅτι ἐμεγαλύνθη 
δις. δὰ ἔπ. ςοπ).] φαία πιαρπα ,αδα τ ,μβεγ 6. σομιτίἐο μα : φυῖς .α- 

παόϊὲ τε Ατηδτ. τσοτήριον] ῥγϑοτηἶτζ. τὸ τού, 147. 
σε] τις σειασεται 22) 36, 48, 231) 233. λ 62. 

ΧΙΝ. εἴδοσαν σοι 15] εἰδὸν σοι (ἢς ἴηι) 22, 48, ἜΣ; οό, 231. 
Οὐρεη. 1. 328. ἰδοσαν σὲ 24. εἰδοσαν σὸν 26. εἰδὸν ἂν σοι 36. 

οι φιϑον ξι, ιδοσαν σοι (ἢο ἴῃ) φο. ἴδον σοι (ουπι, σοι 'π ΒΑΓ. πηΐη.) 

εἶδόν σοι εἴδη Αττι. Ἐά. καὶ ἀφροσύνην] καὶ ευφροσυνην 88, 
231. καὶ ἐκ ἀπεκάλυψαν] α και 36:4 ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σον] κα ἐπι 
22, 36, 48, ξ΄, 62, ού, 231. ἔπι τὴν καρδιαν σου 23. σοι τὴν ὠδὲ- 

κίαν σου Απῃ. Εά, τῇ ἐπιςρέψαι} του ἀποςρεψαι ΧΙ], 22, 23, 26, 

33. 36, 48, 40, ς1, 62, 86, 87, 90, οἵ, 9ό, 147, 108, 231,233, 230. 
Οὐοπιρὶ. τ ἔπιςρ. αἰχμαλ. σου] εἰς τὸ ἀποςρέψαι σε ἀπὸ τῆς αἰχ- 
μαλωσίας σε Αττη. ΕΔ. αἰχμαλωσίαν σἘ] ργαπιῖτε. τὴν το8. καὶ 
εἴδοσαν σοι] και εἶδον σοι 36, ςτ. κα σοι Οουηρὶ. καὶ Ἰἴδοσάν σοι ΑΙεοχ. 

ἀλλ᾽ ὠγγελξσίν σοι͵ Αττα. Ἐά. λήμματα μάταια) λημματα και 
ματαια 87, 228. ΑἸά. καὶ ἐξώσματα] καὶ ἐξωσαν σε 22,48, ς1, 62, 
ού, τιοϑ. κακαὶ 33, 87), 228. ΑἸά. καὶ ἐδαρυναν σε και ἐζωσαν σε 

36. Ἔ και ἐδαρυναν σε 49, 90. Ὁ ἐκ τῷ τόπε σε Ασιὰ. Εὰ. 
ΧΥ. ᾿Ἐχρότησαν ἐπὶ σὲ] Ἐπρῦ τη αν ἘΠΕΥΟΟΙ ΧΙ]. Οοπρί. 7 μα- 

ἐγεπ ἤρα '6 Ατδτ. α ἐπὶ σὲ Απη. Εά, χεῖρας] χείρα 62. ἐσύ- 
ρισαν) ΡΓΘΠϊ. καὶ 26, 48, ςτ, οό, 231. χὴν κεφαλὴν αὐτῶν] τας 

κεφαλὰς αὐτῶν 26. ἴτεβ (οαΐςε8 ϑεγρὶϊ. α τὴν 33, 36) 48) ς1, 62, 87, 

91, 228, 231. Ἱερουσαλὴμ] Σιὼν (πιᾶτρ. Ἱερουσαλὴμ) Ατπι. ΕΔ. 
Αὕτη ἡ τόλις] ργαυηῖε. εἰ ΧΙ], 23, 26, 33 46, 49, 88, 90, 91, 144. 
147. 198, 228, 233, 229. ΟΟπιρὶ. ΑΙά. εἰ αὐτὴ ἦν ̓  πολις 22, 48, 
ξ1, ὅς, ού, 531. Ργαπιί. ἢ ΑἸεχ. ἐρεσ!] γαῖ. ἣν 22, 36, 48, ς1, 
ό:, 88, οό,23:1:, 239. ΑΙεχ. ργβεπιῖτῖ, ἥ 49, 90. ςέφανος εὐφροσύνης] 
φξεφανος δοζης εὐφροσυνὴ Χ]], 223, 26, 40, 86,:0ο, 91, 144» 147) 233. 
Οὐοπιρί. ΑΙεχ. Αση. Εά.. ςεφανος δοζης καλη εὐπρεπειᾶ εὐφροσυνὴ 22», 

36,48, ςτ, ὅ2, οό,431. ςεφανος δοξης 33. ςεφανος δοζης ευφροσυνηὴς 
87), 88, 218, 230. ΑΙά. ςεφανον δοζης ευφροσυνη τού. ᾿ ςεφᾶνον δοζης 
εὐφροσυνης 198. εογοπα, χίογία,. εἰ ἡμουπάϊίας Απῖδτ. τάσης τῆς 

γῆς] λα 26. 

ΧΥῚ. Διήνοιξαν] διηνοιζεν 62, τοϑ. Αἰδνοίξαν ὅς. Δ4 ἔῃ. οοπ,.} 
Ροπυηΐ ροῖ ϑλιξ. σε δὰ ἤη. οοπη. 17.. Οοὐΐοε5 22, 36, ς1, 62) 96; 198, 

231. οσύμα αὐτῶν] κα αὐτῶν 33, 87, 228. φσομὰ αντε 62. φςοματὰ 

αὐτε τοῦ... ὀδόντας ργετμῖῖ. τὰς τού. καὶ εἶπαν] α και ΧΙ], 26, 

88, 147),.3233. Οὐρὶ. εἰπὸν 22, 36, ςι, ό2, ού, 198, 231. καὶ εἰπὸν 
33» 48, 40, 87, 90, χ28..Α14, Κατεπίομεν αὐτὴν] καταπιωμεν αὖ- 

Τὴν (υξ νἱἀείυτ) όα. καταπιομὲν αὐτὴν 147. “πλὴν αὕτη ἡ ἡμέρα] 

ΑΙεχ.. 

᾿μῆσερι. κα ἃ τοϑ. ἃ ἐλάλησε Αττῃ. Ε΄. 

΄ », [4 

τὶς ἰάσεται 

φυλώχον σοὺ 22, 16, 48, τι, 62, 88, οό, τοῦ, 231. 

Κυρίου, ἄρον πρὸς αὐτὸν χεῖράς σου περὶ ψυ- 

ἣν προσεδοκῶ- 
εὕρομεν αὐτὴν} λα αὐτὴν 22, 36, εἰ, 88, 

οό, 198, 231. εὑυρῶμεν αὐτὴν 23,26, 86, 147, 233. εὐρωμεν 62. εὖ- 

ροντες αὐτὴν 230. ηὕραμεν (οτηρί. ἰδὲ εἴδομεν Αἰτη. Ἑά. εἴδομεν] 
καὶ εἰδομεν αὐτὴν 22, 36, ςτ,, ὅ2, 88, οὔ, 198, 231. εἰδαμεν 26. υἱ- 
ἄίπιις ἔασι. Ατῦρτ. καὶ εὕρομεν καὶ ἐφάπίομεν ἡμεῖς αὐτήν Ατηι. Εά. 

ΧΨΠΙ. Ἐποίησε Κύριος} ῥταρπιῖτ, καὶ 233. ᾿Εποίησε Κύριος--- 
ὠρχαίων] Ῥοραίπες φηκ εορ τ αυΐδ, ΤΕ ΕΘΒΠΣΟΙΕΣ ὍΕΓΓΝΗΣ “μων, φεοά »ιαπ. 

ἰσοὶέ α ἀϊεδμς απεϊφμὶς : Αγαδτ. ἃ ὁ ἐνεϑθυμήϑη] ἃ ἃ ἐλαλῆσε καὶ ἐνεϑυ- 

ῥῆμα αὐτὰ] ρηματὰ αὐτα 
23, 26, 49, 90, 1οῦ, 147, 2335) 230. ΟΟπρΡΙ. Αἰεχ, ἃ ἐνετείλατο] ἃ 
ἐνεϑυμηϑη Π]. ὃ ἐνετείλατο 22,33) 48, ξτν, 62, 8), 228. ΑἸά. καϑεῖ- 
λε) Ργαεπηΐτε. καὶ τοό. καὶ ηὔφρανεν] α καὶ οό. καὶ εὐφραναν τού. 
καὶ ηὔφρανεν ὅζο.] καὶ ευὐφρανεν ἐπι σε ςσμα αὐτων, σαντες οἱ ἱ ἐχϑροι 
σου ἐσυρισᾶν, καὶ εδρυξαν οδοντας, εἰπὸν κατέπιομεν αὐτὴν, τύλὴν αὐτὴ 
ἦν ἡ ἡμέρα ἣν προσεδοκωμεν, ευρομεν, καὶ ἰδομεν αὐτὴν 48. ὕψωσε κέ: 
ρας] υψωσε κεφαλας 111,33, 49, 9ο,91, 228.. ϑλίδοντός σε] ϑλιξον- 
τῶν σὲ 33,40, ξςτ,62, 87, 88, ρο, οό, 198, 228,231. ΑἸά. α σε τοό. 

ΧΥΤΙΙ. ᾿Εξόησε--- Σιὼν] βοήσουσι καρδίαι αὐτῶν πρὸς Κύριον, πρὸς 
τείχη ϑυγατρὸς Σιὼν 2 Οὐοάϊςε5 δέτε, καρδία αὐτῶν] ργατηῖε, ἡ 26, 
48, ςι,)96, 231. καρδιαν αὐτων 62. Τείχη Σιὼν] τεῖχος ϑυγατρος 
Σιων (ΧΙ]]. πιαγρ.) 88, 198. Ομιγίοϊ, ἢ, 144. εκ τειχὼν τῆς ϑυγα- 

τρος Σιων (εχ οογγ.) 22. τῶν τειχων τῆς ϑυγᾶτρος Σιων 36, 48, (ς:. 
(ΟΥΤ. τερχος.) οό, 231. τερχὴ ϑυγᾶτρος Σιων 40, 90. ΟΟπιρὶ. Αἴτη. 
ἘΔ. τεῖχος ϑνγατερ Σιων ὅ2. Τείχη Σιὼν---νυκτός] Μίωγὶ Μ]ὶα 
δίοπ ἐἰεάμεαπι ἰογγεπίες, ἥμαπὶ ἰσεάνγηια:, ἀϊε ας ποῆε : Αὐαθῦ. κατα- 

γάγετε] καταγαγετωσαν 111, τού. Δἴμδη. 111. ρατί. 1. Ρ. 147. κατα- 
γαγετω ΧΙ], 23, 33, 49, 86, 87, 90, Ο1, 144) 147, 228, 233, 230. 

Οὐοπιρὶ. ΑἸά. καταγε 22. κατάγαγε 36, 48, ξῖ, 65, 88, φό, 198, 
231. ΟΠ γί Ϊ. οἱξ. κατάξεσι Απτη. Εἀά. ὡς χαμαῤῥες] ὦ ὡσεὶ χει- 
μαῤῥους ΑἸμδη. 1. οἷ. μὴ δῷς] καὶ δῷς ΑΙ4ά. μὴ δῶς ἄς. τἀ ἔπ. 
οοΙ.] πὸ βίε, πα φμίοίξε, πε ἐσ πγπᾶσε ἰαεάτγπαγμηι. Αὐτὴ. ἘΔ. - ἔχνη- 

τλην αὐτὴ ἦν ἡ ἥμερα 525, 36, ς1, 62, οὔ, το8, 231. 
μὲν] ἡν προσδοκωμεν 147. 

ψιν σεαυτῇ] ἐχνηψιν ἐν αὐτὴ 26. εχνιψιν σεαυτὴ 49, 9ο. ΟΟΙΠΡΡΪ. - εκο 
λειψιν σεαυτὴ (ς τ. εχ σοχτ. 8Ρ αἱ. πλ.) 62. ἐχνηψιν σεαυτὴν 230. .ἕὄ μὴ 
σιωπήσαιτο) μηδὲ σιωπησατω ΧΙ], 49, 86, οο, 91, 144, 147, 108, 228. 

Οοπρὶ. ΑΙά. μη σιωπησὴ 22, 48. (62. υἱ νἸἀεἴυτ.) μη σιωπησατω 
223, 2332. μῆδε σιωπησαιτο 426, 8). μῆδε σιωπησὴ 16, ςι, οὖ, 231. 
μηδὲ σιωπῆσαι 239. μὴ σιωπήσαιτο ὅτο. δὰ ἢπ, ςοηι.] μὴ δῷς ἄνε- 
σιν ὀφϑαλμῷ σου ἐν γλήναις, (ἰπ ραρὶ11}) το Οοάϊςεβ δεγρὶ. 
τὴρ ὀφθαλμῶν σου} κορη οφϑαλμε σε ΧΙ], 22, 48, ςτ) 62, οὅ, 1.44) 
231. Οὐπηρὶ. κορὴ ὀφϑαλμὼν σοὺ 23, 26, 33, 36, 40, 86, 87, 9ο, 91; 

1479 1ο8, 228, 233. ΑἸά, ϑυγατηρ οφϑαλμε σε 88. ϑύυγατερ, ὃ οφ- 
ϑαλμος σε τοό. Αἰεχ. ἔς, πΙἢ ϑυγαάτηρ, 239. ρερίλία οεμϊὶ ἐπὶ, Απαδτ.- 

ΧΙΧ. ᾿Ανάςα] αναςηϑι ΧΙ], 23, 26, 33, 40, 86, 87, 90, 91, 144» 
147, 528, 233. Οομιρὶ. ΑΙ4. ἀγαλλίασαι] ἀδολεσχησαι ΧΙ], 23, 
43,40, ϑό,91., 1479 228, 233. (οπιρὶ. ΑἸ4.- αδολεσχηῆσον 22, 36, 48, 

51, 62, 87, οὔ, 144. 198, 231. ἐν νυκτὶ] νυκτος ,ό. φυλακῆς σα] 

α σου (οι. 

ἀπέναντι τπροσώπε Κυρίε] απεναᾶντι τι τοροσωππ Κυριξ 22, 33, 36, 48, 

ΣΙ, 62, 87, 91, 228, 231. λ προσώπου Ατηχ. Εά, ἄρον] Ρΐ5 (ορί. 
ΑΙεχ... τρὸς αὐτὸν] α Απῃ. ἘΔ, χεῖρας σ5] χεῖρα σε 22, 36, 48, 

ϑυγα. 



ΘΡΗ͂ΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 
ΚἘΦ. 1 

“- 9ς9 3» 9353 “-“Ἂ ρο 3 ΄Ὁ 
᾽ ,»» σὺν 3. δὶ 

χῆς γηπίων σου, τῶν ἐχλυομένων λιμῷ ἐπ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων. ῬΗΧΣ. Ἴ1δὲ Κύριε χαὶ ἐπί- 20. 

ἔλεψον τίνι ἐπεφύλλισας ὅτως, εἰ φάγονται γυναΐῖζχες χαρπὸν χοιλίας αὐτῶν . ἐπιφυλλίδα ἐποίησε 

μάγειρος, φονευϑήσονται νἥπια ϑηλάζοντα μαςές; ἀποχτενεῖς ἐν ἁγιάσματι Κυρίου ἱερέα χαὶ 

προφήτην ΧΣΕΝ. Ἐχοιμήϑησαν εἰς τὴν ἔξοδον πταιδάριον καὶ πρεσθύτης" “παρϑένοι μου καὶ 

γεανίσχοι μου ἐπορεύϑησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ, ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἀπέκτεινας
, ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς 

σε ἐμαγείρευσαξ, ἐχ ἐφείσω. ΘΑΥ. ἸἘἘχάλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς παροικίας μου κυκλύ
ϑεν, ὙΔῚ δὰ 

ἐγέναντο ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου ἀνασωξόμενος χαὶ καταλελειμμένος, ὡς ἐπεχράτησα, καὶ ἐπλή- 

ϑυνα ἐχϑρός με πάντας. ' δ ἡ | 

ἌλΕφ,, ἘΓῺ ἀνὴρ ὁ βλέπων αἸωχείαν, ἐν ῥάξδῳ ϑυμᾶ αὐτῶ ἐπὶ ἐμέ. Παρέλαξέ με καὶ ἀπή. 

γαγέ με εἷς σχότος, χαὶ οὐ φῶς. Πλὴν ἐν ἐμοὶ ᾿ἐπέςρεψε χεῖρα αὐτῷ ὅλην τὴν ἡμέραν, Ἔπα- 

λαίωσε σἄρχα μου χαὶ δέρμα μου, ὀςέα μου συνέτριψεν. ΒΗΘ. ᾿Ανῳχοδόμησε κατ᾽ ἐμξ, χαὶ 

ἐχύχλωσε χεφαλήν με, χαὶ ἐμόχϑησεν Ἐν σκοτεινοῖς, ἐχάϑισέ με ὡς νεχρὰς αἰῶνος. - ᾿Ανῳχοδό-. 

μῆσε χατ᾽ ἐμδ, χαὶ οὐχ ἐξελεύσομαι, ἐξάρυνε χαλκόν μου. ΤΊΜΕΛ. Καί γε κεχράξομαι χαὶ 

βοήσω, ἀπέφραξε προσευχήν μου. ΔΑΛΕΘ. ᾿Ανῳχοδόμησεν ὅδές μου, ἐνέφραξε τρίφους μου, 

ἐτάραξεν “Αρχος ἐγεδρεύουσα, αὐτός μοι λέων ἐν χρυφαΐίοις, Κατεδίωξεν ἀφεςηκότα, καὶ χατέ- 

παυσέ με, ἔϑετό με ἠφανισμένην. Η. Ἐνέτεινε τόξον αὐτῇ, χαὶ ἐςήλωσέ με ὡς σχοπὸν εἰς βέ- 

οὔ, 231. περὶ ψυχῆς] περι ψυχων ΧΙ, 25, 23,26, 48, 499 ς1, 62, τ]ωχείαν) Ἑ μου Αππ. Ἐά. ἐν ῥάώδδῳ] τη ραδδω 33» 228. ΑἸά. 

86, 87, 90, 91, φό, 147, 198, 231, 233» 230. Οοπιρί. ΑΙά. τῶν ἔκ- ϑυμξ αὐτῷ} ϑυμὼ αὐτὰ 26. ἐπ᾿ ἐμὲ] α 22, 36, 48, ς1, 62, 88, οό, 

λυομένων λιμῷ} τῶν ἐχλυομένων ἐν λιμῶ 26, 48, ςι, ὅ2, 88, οό, τι98ϑ8, 4231. Α΄ῃ. Ἑα. " " ᾿ 

α31. ἐπ᾽ ἀρχῆς] απ αρχης (326, 246. υἱ νἹἀείυτ) 33, 40) 239. ΟΟτηΡΪ. 11. Παρέλαξέ με] ἐμε παρελαξε 88. και ἀπήγαγέ με] και ἐπη- 

Αἰά. επ᾿ αρχας 48, 51», 62, ού, 331. εξ ἀρχῆς τοό. ἀπαρχὴ (ῇἢ) γαγε με 26. “με 62, 86, 88, 147, 198, 233. ,χ239. ἀπηγαγεν ΟΟΙΏΡΕ 

144- ἐπ᾽ ἀρχῆς κο. δὰ πη. οοπ1.] ἐπ ίαϊεὶς οπιπέππε ἐἑπεγάσπ, ΑΥΑΌΓ, εἰς σκότος) κα εἰς 88. ' : 

«πασῶν ἐξόδων] τράσων τῶν εζοδων 144. ἐξόδων σε την. Εά. 111. ἐπέςρεψε] και ἐπέγρεψε ΧΙ. - ηλλαξζε 22, 16, 48, ςτ, ού, 

ΠΟΧΧ,, τίνι ἐπεφύλλ. ὅτως φκία υἱπάεπιία ί πος Οαἴδοά. ἐπεφύλ. 198. - πλαλαξὲν 62.  χαι ἐγρεψε Ὁ κς 88. απερρεψε 528. 

λισας ὅτως] επεφαυλισας ἅτὼως 1Π|, τοό. εἰ φάγονται] εἰ φάγωνται επερρεῷεν πλλαξε231. χεῖρα αὐτῷ} χειρας αὐτῈ 46, 230. 

ΑΙά. γυναῖκες καρπὸν] ργθτηϊεῖ, αἱ 26. ἐπιφυλλίδα] ἐπιφυλλιδας ΙΝ. σάρκα μου] τας σαρχᾶς μοὺ 11]. σαρχας μου ΧΙ, 26, 32, 

23. ἐπιφυλ. ἐποίησε μάγειρ.] κα ΟΟΠΙΡΙ. μάγειρος, φονευϑήσονται͵] 4386, 48, 49» 51, 62, 8ό, 90, τού, 144, 14754 228, 233, 230. ΟΠ. 

ἐφόνευσαν οἱ μώγειροι Απη. Εά. φονευϑήσοντα!] ρῥγεπιῖτῖ. εἰ 26. καὶ δέρμα μου] -ἰ- ολην τὴν ἡμερᾶν 33, 428. δέρμα μὲ ολὴν τὴν ἡμε- 

νήπια ϑηλάζ. μαςἕς] νηπια και ϑηλαζοντα μαςοὺς 144. κα Ἄπη. Εά:. ραν ὁ). ὀρέα με συνέτρυψε] συνέτριψεν ὁςεα μ8 88. 

ἀποκτενεῖς} ργϑτοῖξ. εἰ ΧΙ, 23, 26, 33, 49, 86, 87, 90, 91, 144) 147, ν. ᾿Ανὐῳκοδόμησε] ἐνωκοδομησε 33. ΑΙά. χαὶ ἐκύκλωσε] -- με 

108, 228,233, 230. Οοπιρὶ. Αἰά. εἰ ἀποχτενασι 22, 36, 48, ς1,ὅ2, 22, 36, 48, 51, ό;, οὔ, τοϑ, 231. λ 33, 87. 228. κεφαλήν μου} 

οὔ, 231- αποκτενέσιν 88. ἀποκτείνειν Ατπι. Ἐὰ, ἀποκτενεῖς ἕο. κεφαλὴ μου 86. καὶ ἐμόχϑησειν) καὶ ἐμοχϑησαν Χ1Ε. ΑἸά. «κ και 

δὰ ἄὅιι. ςοπλ.7 (πεεγάος εἰ ρῥγορλεία ἐε (απόμαγίο {πὸ ἀσξεεετιπι. Οαἰμοά. 22,231. και ἐμοχϑῆσα 323» 33» 49» 87. 90, ΟἹ, 144, τοϑ, 228, 232, 

ἐν ὡγιάσμι. Κυρίου] -ἰ- νήπια ϑηλάζοντα Ατπι. ἘΔ. ἱερέα] “ Κυριε 239. ΟΟὨΡΪ. ἐμοχϑωσε 36, 48, ςτ, 62, ού-. 

τού. ' ΨΙ. Ἐν σκοτεινοῖς ἐκάϑισέ με] καὶ ἐκαϑισε με ἐν σχοτεινοις 32. 

᾿ ΧΧΙ, εἰς τὴν ἔξοδον] εἰς γὴν τῶν εζοδων Χ]1]. εἰς γὴν εἐξοδων 25, 36, 48, ς1, 96,231. εἐκαϑῆσε μὲ ἐν σκποτεῖνοις 62. ἐκαϑισέ με] 

,6, 33, 36, 48, 40, ς1, ὅα, 86, 8), 88, 90, 91, 96, 147, 103,231,233. λμεϑό. ὡς νεχρὰς} εν σχοτεῖνοις 1. ἐν νεκροῖς ΑΙά, αἰῶνος} 

529. Οοπιρί. -Ἐ ὁμοῦ Αγηι, Ἑά. παιδάριον καὶ τρεσδύτης.1 αἰωνιοὺς 22, 36, ς1, οό, “31. αἰωνιου 48. ιν 

τρεσξυτης και παιδαριον 88. καὶ τπρεσθύτης} καὶ τροφητῆς 33. ΨΙΙ. ἐξελεύσομαι] δύναμαι ἐξέρχεσϑαν Ἀττι. Ἐά. χαλκόν με} 

(228. υρταῖϊπ. τορεσξυτης.)} τααρϑένοι μ8] ταρϑενοι μοι 228. μὲ τον ζυγὸν τῇ τραχηλβ μὸν 22, 36, 48, κι) 62, οό, 231. τὸν τε τρᾶ- 

Αγαι. Ἑα. καὶ νεανίσκοι μ8} καὶ 91. καὶ νεᾶνισχοι μοι 228. ΙῊᾺΒ μοὺ ζυγον 33. τιᾶγρ. κολπὸον μου 144- λακχον μοῦ 228. ἐπ᾽ 

α μου Αγπι. Ἐά, ἐν αἰχμαλωσίᾳ] εἰς αὐχμαλωσιαν 22, 36, ς1, ού, ἐμὲ χαλκόν Απη. Ἐάὰ. 

231. ἐν ῥομφαίᾳ} κα 22, 48, ςι, 62, 88, οό, 198,31. δ᾽5 (ογρῖ. 33- ΨΙΠ. Καί γε κεκρώξομαι) καιγε οτι χεκραξομαι ΧΙ], 26, 33; 46, 

καὶ ἐν λιμῷ] κα 22, 23, 48, ς1.) 62, 88, ού, 198, 231. Αὕτη. Εά. καὶ 48, 49, “1, ὅ2, 87, 88, 90, 91, οό, 144, 147, 1908, 228,231, 230. 

(οπῖρί. ἀπέκτεινας] αποχτεινας 144. ὀργῆς σου} οργὴς ϑυμε σε Οοπιρὶ. Αἰά. Αττη. Ἐά. καὶ βοήσω] καιγε βοησω τού. ΑΙεκ. ὠπέ- 

26, 40: 90. φραξε] ἐπεφραξε 239. ἀπέφρ. τροσευχ,. μΕ] οεείκια' εἰ ἱπιβεδίία; ε5- 

 ΧΧΙΙ. Ἐκάλεσεν] ἐκαλεσα ΧΙ]. εκαλεσας 22, 23, “6, 33,36, ταρε ἱρί0 ῥγέεες πισιθ. Ἄττη. ἘΔ. : ᾿ 

48, 49. 51» ὅ5, 86, 87, 90, 91, 9ὅ, 144» 147, 108, 228, 231, 233» 239. 1Χ. ὁδάς μ8} -Ἐ ἐν μαρμαρω 22, 36, 48, ς1, ό;, οὔ, 43:. ἔνές 

Οονρὶ. Αἰά. Οήρεη. 111. 340. Απῃ. ΕΑ. ἡμέραν ἑορτῆς] ως εἰς ἢμε- φράζε δζα. δά βη. σοπι.} χαὶ τὰς τριίδες μου ηφανισὲν 22, 48, ς1τγ9ό. 

ρᾶν εορτὴς ΧΙ]. Ῥταιπηττ. ὡς 22, 36, 48, 51, 62, 88, οό, το, 231. ῇς, ηἰῆ ἡφανησεν, 36. ἔς, οὐπὶ τὰς ρζῸ τὰς 231. χῶϊ τῶς τριδες μὲ 

Ργϑετηϊτ, ὠσει 23, 233: Οοιαρὶ. Ατῖη. 4. ὡσει ἡμέρας 26. ὡς εἰς πηφανησε 62. καὶ ἐνέφραξε ἐν τῷ ταράσσειν τρίδες μον Ἄττῃ. Ἑὰ. 

ἡμερῶν ἑορτῆς 33, 40, 86, 87, 90, 91, 1445 147, 228. ΑἸά. ὡς ἡμέραν Χ. ἴλρκος] ργαυηἶεῖ. ὡς 33) 40, 87, 90,91» 228. ἸΑρκος---λέων] 

239. καὶ ἐκ ἐγένοντο] καὶ οὐκ ἐγένετο 23, 26, 48, 49, 51, 62, 8ό, καὶ ἐγένετό μοι ὡς ἄρκτος ἐνεδρεύεσα καὶ ὡς λέων Απη. Ἐά. αὐτός 

87. 90, ΟἹ, τού, 144) 1479 228. (οπιρί. ΑἸεχ. ὀργῆς Κυρίς] οργῆς μοι λέων] αυτος μοι ὡς λεὼν ΧΙ], 23. 26, 33» 40» 86, 87. 90) 91, 47» 

ϑυμου Κυριου 230. Ατπι. ἙἘ4ά, ἀνασωζόμενος} ργαπηῖτε. ὅτι ἔκφυγεν τοϑ, 228, 439. (πρὶ. ΑΙά. ἐγένετο αὐτὸς μοι ὡς λείάν 22. δγενεῖο' 

Ασα. Βά. ὡς ἐπεκράτησα) -Ἐ ἀλαιω ΧΙ]. τᾶγρ. ὃ ἐξεϑρεψα καὶ 

ἐπεκράτησα 42. ἔς, ἤπε δ, 36, 48, ςτ, 62, 9οό, 231. ὡς ἐπεχρατησας ςϊ. εγχρυφαιως 62. λ εν 87. ι 

26. ὡς ἐκρωτησᾶ 86. ὡς ἐπεχρατυνῶ 147. ὡς ἐπεκράτησα ὅς. δὰ ΧΙ. Κατεδίωξεν! -Ἐ με 252, 36, ςτ, ὅ2, οό, τοϑ, 231. Κατεδ. 

βα. οοῃ].} ὡς ἐπικρατησῶι πληϑύναι τὰς ἐχϑρός μ8 πάντας 8 (οὐάϊοες 

ϑεγεῖ. χαὶ ἐπλήϑυνα] καὶ ἐπληϑυνᾶς 26, 144) 239.. α 233. καὶ παυσέ με] καὶ διεσπαραξεν μὲ 25, 36, 48, 51,62, ού,.231. κα χα! 88. 

ἐπληνυνα δίο. 84 Βα. οοπ1.} και ὃ ἐχϑρος μου παντα συνετέλεσεν 22, μὲ τοῦ. κατ08. Βαρεῖ με ἰπὶ οἰιαγδέϊ. τηΐϊποιδ. ΑἸοχ. εἰ οοη είς ἐ 

36, 48, 51, ού, 431. ἔς, οὔπῃ παντας ΡτῸ τσαντὰ, 62. Αττῦ. Ἐά. ἔϑιτό με] εϑηκε μὲ (Χ11. τπαᾶτρ.) 88. κ με (δάϊοτϊρί. 

ες ἐς ἘκὰΝ δ υσον ἴαρτα [ἴπ. 80 αἱ. πι.) 26, 228, 239. εϑέτο μθι ὅ2. 

(1. Ἐγὼ ἀνὴρ ὁ βλέπων] ὁ Θεὸς ἰσχυρὸς ἐπέδλεψε Αγαι. ἘΔ. 

μοι αὐτὸς ὡς λεὼν 36, 48, ξ1, 62, οὅ, 231. ἐν χρυφαίοις} εγκρυφαιος" 

ἀφεςηκχ.) οκῖας οἱ πιε Ἄττω. Εά. ἀφεςηκότα) α 198. καὶ κατί- 

ΧΙ. Ἐνέτεινε δες. δά ὅπ. Ἑογι.1 δεηθῶ οΠ βαρ ἔριν εἰ τερἰεοῖδ 
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ΘΡΗ͂ΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 
ΚΕΦ. ΠΙ|.᾿ 

13.14..λος.. Εἰσήγαγεν ἐν᾿ τοῖς γεφροόϊς μου ἰὲς φαρέτρας αὐτῷ, 
᾿Ψαλμὸς αὐτῶν ὅλην τὴν ἡμέραν. 

1γ. δαλε ψήφῳ ὀδόντας μου" ἐψώμισέ 

15. τό. 

᾿ χρ8, 2231. 

᾿με] οτι οὐκ ἐξελίπομεν 22, 36, 48, οό, 231. 

ἊἍ, ΄ ᾿ ξ΄ 

το σωτήριον Κυρίξ, 
᾽ Ν ’ Ω » 9 6 “ᾶἄΨΖ,ἷ'. μονας, χαιί σιωπήσεται, ὅτι ἤρεν εῷ εαυτῳ. 

-Ὄ 

»"Ὁ (αρίδὲρ φμαβ (ζοῤενι. Αττα. Ἑά. τόξον αὐτῷ] ργαιηϊετ. τὸ 22, 36, 
48, κι, 62, οό, 231. ᾿ ὡς σχοπὸν] εἰς σκοπὸν (οοττ, αὖ εαά, μη.) οὔ. 
ὡς σκόπος ΟοπρΙ. 
ΣΙ, Εἰσήγαγεν δες. δὰ ἤπ. φοπη.] Φ γέομϊε γπει γιθον, ὕεεὶρ για 

9λατείγαπι. Αττα. Ἐὰ, Ἑἰσήγαγεν ἐν τοῖς νεφροῖς μ5}] α το. ἐν τοῖς 
γεφρ. μου] κα ἐν Οὐρὶ. ἰδὲς] υἱες 229. ἰὲς φαρέτρας] τὰς φαρέτρας 
Οηρεη. 1.341. φαρέτρας αὐτῇ ] φαρετραν αὖταὰ (ςοχτ, υἱ ἴῃ ΕΔ.) ΧΙ]. 

ΧΙΝ. ᾿Εγενήϑην γέλως] ἐγενηϑὴν λογος (33. σοτγ. 8Ρ ἷ. τ). ψελως) 
(228. ἔργα Ἰΐη. γελως) ΑἸ4, εγενομην γέλως 62. “εἐγενηϑὴ γέλως 87. 
γέλως παντὶ λαῷ μ8] ἀεγ αὶ, εἰ ἐοπί παρ πὶ ἀΐτ, φιὶ ἐπ οἰγομέμ ποβσο., 
Οὐοά. τοαντὶ λαῷ μου], μοὺ ΧΙ], 25, 33» 36, 48, 40, ςτ, 62, 87, 
90,91, 96,231. Οοπιρῖ. παντὶ τῳ λαάῳ 26, 147, 108, 228. ῥγαεπηϊῖ. 
τῷ τού. α τιαντὶ Ατπι. Εά.. ψαλμὸς αὐτῶν] Ψψαλμος ἡμὴν αὐτῶν 
22, 36, 48, ς1, 62, οό, τοϑ8, 231. Ψψαλμος ἣν αυτων 228. “ΝΕ 

ΧΡ. πικρίας} ἀμμον Χ]]. τοᾶγρ. ἐμέϑυσέ με] ἐϑυμωσε με 88, 
χολῆς] τικριίας Χ]]. τηᾶγρ.΄ ἀπ τὶ - 

ΧΥῚ. Καὶ ἐξέξαλε] , και (ΧΙ. Βαδεὶ ἴῃ ΓηΔΓρ.) 23, 26, 6:, 86, 
τού, 144, 147,)233. Οοπιρί. Βαδεὶ καὶ ἰῃ οἰιαγ, πηΐη. ΑΙεχ. ψήφῳ] 
Ῥταης, ἐν 22, 36, 48, ςτ, 62, 88, η, 198, 221. ὀδόντας Μ58] ὑγϑ- 
τηῖτῖ, τες 22, 36, 48, 40, ς1, 62, οο, οό, τοό, 198, 231. ΑΙεχ. ἐψώ- 
μισέ με] ργατηΐε, καὶ 26, 48, ξι, ὅ2, 88, οὔ, 231. : 

ΧΥ ΤΙ. ψυχήν μου] ρτατηΐςε, τὴν 22, 33. 36, 48, 40, ε΄, ὅς, 8). 
90, ο1, 147, 108, 231,233. ἐπελαϑ, ἀγαϑα] - καὶ εἶπον 22. 
ΧΡ. Καὶ ἀπώλετο] καὶ εἰπαὶ απωλετὸ (ΧΙ]]. Ὠγᾶτρ. ἀπωλε) 

26, 33, 49, 86, 87, 88,90, 91, 144) 147, 228, 233. Οοπιρὶ. ΑΙά. κα και 
23: Χαὶ εἰπὸν ἀπώλετο 36, 48, ξτ, 62, 96,231. νἱκός μ5] ρταιηϊε; 
το ΧΙ], 86, 90, 147, 233, 239. ΟΟπιρί. νικη μδ 22,48, 62, οὔ, τοϑ, 
231. . ἐπὸ Κυρίου] -- κλάσις κατεῖχε με Οὐάεχ ὑπὰς δεγρῖ. 

ΧΙΧ. καὶ ἐκ διωγμ] -Ἡ μου ΧΙΠ, 26, 33, 36, ςι, 86, 8), 91, οὔ, 
τού, 144.) 147, 108, 228, 231, 239. ΟΟμρΡ]. ΑἸ4. ΑΙεχ. Ασγ. ΕΑ. 
χα ἐχδιῶγμε (Πς) με 23, 48. καὶ εκ διωγμῶν μὲ 40, 90. πικρία] 
πιχριὰς μα ΧΙ], 03.) 26,33,01, 144, 147. 108, 228. (μηρί. ΑΙά. πι- 
κριας 22, 36, 48, ξ΄, 62, 8ό, οὔ, 231, 233. τεικριας γὰρ μὲ 40, 90, 
239. λ 87. πικριας γὰρ 88. πικρια γαρ 90. ΑΙεκ. καὶ χολή με] 
κᾶν χολῆς μου ΧΙ], 23, 26, 8ό, 8), 88, 144; 108, 230. (οιηρί. και 
χολῆς 22, 33, 36, 48, 40, 62, 9ο, ο1, οό, 147, 228, 231,) 233. ΑἸά. 
λα βμδ Αγ. Εάὰ. 

ΧΧ. Μνησϑήσεται] ῬγϑετηΪ. μνειῶ (Χ11. τηᾶγρ.) 88. μνεία μνη- 
σϑησεται τουτῶν 22, 36, 48. μνησϑησομαι 23, χ6, 40, 86, 9ο, 144, 
147, 233) 230. ΟΟΠΪ. μνεία μνησϑησομαι 33, 87, οἱ, 228. ΑἸά, 
μνεία μνησϑησομαι τατῶν ξ1, οὔ, το8, 231. μνειὰ μνησϑήσομαι αὖ- 
τῶν ό2. μνησϑήσονταί τι ἅπαξ μόνον 6 (οἀϊςε5 ϑεγρὶ!, καὶ κατα- 
δολεσιχήσει δες. δὰ ἔπι. οοπ).] καὶ τακήσεται κα ψυχὴ μου ἐπ᾿ ἐμὲ 22, 
36, 48, ς΄, 62, οό, τοϑ, 231. 

ΧΧΙ. Ταύτην τάξω] ταυτα ἐταξαμην 42, 36,48, ςι, 62, οὔ, 198, 
8331... εἰς τὴν καρδίαν μου] εν τὴ καρδιὰ μου 42, 36, 48, ςτ, 62, οὔ, 

ὑπομενῶ] ελπίω ἐπ᾿ αυτω 22, 36, 48, ςι, 62, οὔ, 231. 
ἑλπίω ἐπ᾿ αντὸν το8. - τῶτο Αττῃ. Εά. 

ΧΧΙ]. Ομ. 22,23, 24. ἀδίιηῖ ἴῃ Οοάϊο. 23, 86, τού, 144, 147, 
108, 233. Ἑδάεπὶ Παρεῖ ἴῃ οδαγδόξ, τηΐποσε Αἰεχ. Τὰ ἐλέη Κυρίου] 
Ἔ πολλα 22,36, 48, ξτ,64,96,231. τὰ ελεὴ τῈ Κυρια 439. Ορηὶ. 
ὅτι ἐκ---οἰκτιρμοὶ αὐτῷ 19] καὶ συνετελέσθησαν, καὶ αὶ συνετελέσθησαν οἱ 
οἰκτιρμοὶ αὐτῷ Αττη. Ἑά, ὅτι ἐκ ὅς. δὰ ἔπ. ςοη.} ὅτι ἐκ ἐτελειώϑη- 
σαν, ὅτι ἐκ ἐξέλιπον αἱ ἐλεημοσύναι αὐτῇ, Οοπιρί. ὅτι οὐκ ἐξέλιπί 

ὅτι Οὐχ ἐξελιπον με ει. 
οτι δχ ἐξελείπον με 62. φιδαῖ ποι ἐρεείνεις Αταθτ. οἱ οἰκτιρμοὶ αὐ- 
ΜΟΙ, ΙΝ. ' 

9 ᾿ Ν 9»" 

οἰχτίρμοι αὐτϑ, 

1827, 36,ς Ι,62,06,108,23:1. 

᾿Ἔγψενήϑην γέλως “σαντὶ λαῷ μου; 
9 ΄ ΄ Ι ’ ω ΟΥ̓ΑῪ. Ἐχύρτασε με πτιχρίας, ἐμέϑυσέ με χολῆς, Καὶ ἐξέ... . Ν  σν » “ 2 5. 4 “ μὲ σποδὸν, Καὶ ἀπώσατο ἐξ εἰρήνης ψυχήν 

18. το." ἀγαθά, Καὶ ἀπώλετο γῖχός μου, χαὶ ἡ ἐλπὶς μου ἀπὸ Κυρίου. - ΟΝ 2. ἮΝ Ν Ν ’΄ ; Ά, 20.: χείας μου, χαὶ ἐχ᾿ διωγμᾷ πτιχρία χαὶ χολή μου Μνησϑήσεται, 
7 . ΄ ΄ , 3 Ν : ; “ ε “ 21..22.. Ψυχή μ8.. Ταύτην τάξω εἰς τὴν χαρδίαν μου, διατᾶτο ὑπομενῶ, 

ϑ9ῳ ΄ ἰ χὰ 3 ᾽’ ς 6 9 ΄- 9. "“»“᾿᾿" , ἐξέλιπε με, ὅτι οὐ συγετελέσϑησαν οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτϑ' 
᾽ ΄΄Ὶ Ὡ 2 ΄ ς - οὐ συγετελέσθημεν, ὅτι οὐ συγετελέσϑησαν οἱ 

’ ΄ , ρ», ων ᾿ς» Φ ἢ αἱςις σου. Μερίς μου Κύριος, εἶπεν ἡ ψυχή μου" διατᾶτο ὑπομενῶ αὐτῷ. ΄- “,,ἌἼ ͵.ε ζ 2." ᾿ 3 μἊ - Κύριος τοῖς ὉὈὙπομένασιν αὐτὸν, Ψυχὴ ἣ ζητήσει αὐτὸν, ᾿Αγαϑόν" χαὶ ὑπομενεῖ, χαὶ ἡσυχάσει εἰς :3 ᾿ . ΄ οι ΤΗΘ. Αγαϑὸν ἀνδρὶ, ὅταν ἄρῃ ξυγὸν ἐν νεότητι αὐτῇ, Καϑήσεται χατὰ 

μου" ἐπελαϑύμην 

χαὶ χαταδολεσχήσει ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ 
ΗΘ. Τὰ ἐλέῃ Κυρία, ὅτι ἐκ. 

μῆνας εἰς τὰς πρωΐας ἐλέησον Κύριε, ὅτι" 
Καινὰ εἰς τὸς πρωΐας, πολλὴ 

ΤΗΘ. ᾿Αγαϑὸς 

ΙΩΔ, Δώσει τῷ παίοντι αὐτὸν σιαγόνα, χορτα-:. 

τῷ τ᾿ --οὶ οἰκτιρμοὶ αὐτῷ 25] αὶ ἀἰτετυῖγ. οὑπὶ ἰπιεττηθὰ 62, μῆνας] α ΧΠ. μεινὰς 33. ΑΙά, μῆνας ὅζς, δὰ ἤη. ο06}.} α 22, 36, 48, 40,᾿ ξ1, 88, 00, οό, 231, 239. κενὰ εἰς τας τρώιας, τοολλὴ ἡ τσιξις σου 228. μῆνας δες. Δἀ ἤη, φοη,. 24.] α 46. εἰς τὰς πρωΐας---εἰς τὰς τορωΐὰς ἴῃ σοῆγ. 64. κα ἈΪτετιτγ. οι ἰπίογαοά. ΧΙ, ὅτι οὐ συνετε-. 
λέσϑημεν]} α οὐ ΑΙά. 

ΧΧΠῚΙ. Καινῶ] κενα 33, 8), οο. Αἰά. 6, 49, 230. 
Ἄττῃ. Ἑ4ά, Καινὰ εἰς τὰς πρωΐας] ἀνακαινισον αὐταῖς 
ρώιμον 22, 36. ἔς, μ]Π ττρωινον, 48, ςτ, 62, 88, οὔ, 231. τῷ καινὰ 
ἐν τῷ πρωΐ ΟὐμΡΙ. Κεπουαὐίε ἐλας βομι ἴμχ νιαιμείμα Ὁ Ἀπηδσ. εἰς 
τὰς πρωΐας] - ἀπωλετο 2 39. πολλὴ ὅς. δἀ ἤπῃ, σοῃ,.] ναὶ μπὲ γε-" 
πιΐης πεῖ, οὐ ΤΟΥ πίει ἀἰρίεοί!, Ατηθτ. “πολλὴ ἡ τύίρις σα] ἐπληϑύυνεν. 
ἡ σιςις σὰ ΧΠΠ. τὐληϑυνϑέιη κἡὶ σιςις σὰ εἰς τας τρωιας. σολλοι εἰσιν 
οἱ ςεναγμοι μου, καὶ ἡ καρδια μου εξελιπεν 22. εἐπληϑυνϑὴ ταιςὶς εἰς 
τῶς πρωιας, τσολλοι εἰσὶν οἱ ξεναγμοι μου, καῦ' ἡ καρδια μου ἐξελιπεν 
36. ἔς, πι ἡ πιισις σου 48, εἴ, 62, 88, οό, 231. εἐπληϑυνᾶς πιρεις 
με 49) 90.. ἡ τίρις σε] ἡ ἀληϑεία σε Κύριε Ατηι, Ἐά. 

ΧΧΙΝ. Μερίς μου Κύριος] μερὶς μα Κυριε οι, 228,230. τὸ μέ- 
βὸς μὰ Κύριος Οομηρὶ. αν Κύριος ΑΙάΑ. μερίς μα ἕξιν αὐτός: Ατηγ. ἘΔ, 
εἶπεν ἡ ψυχή μου] ἀἰκὶ Ατοδτ. ργϑπιῖεῖ, καὶ ΑΙΑ. ὑπομενῶ αὐτῷ] 
ὑπόμενω αὐτὸν ΧΙ], 25, 40, ξΙ, 65, 88, 90, οὔ, 231, 230. Οομρὶ,. 

ΧΧΝ. ᾿Αγαϑὸς Κύριος] ἀγαϑὸς Θεὸς Αγ. Εά, αὐτὸν] Ἔ ζη: 
σει 22. ψυχὴ] καὶ ψυχῇ ὙΒεοάοτεῖ. ἵν. 1122. ὃ φητήσει αὐτὸν] ᾿ 
ἣ ἐκζητήσει αὐτὴν “6. -Ἐ ζησεται 36, 48, ςτ, ού,5231:. ἣ ἐκζητήσει 
αὐτὸν Ἐυὲεδ. Ῥγαρ. Ενβηρ. Ρ. ς42. 

ΧΧΝῚ, ὙΤοϊαπὶ οοπιπια ἀδείξ τ᾿. ᾿Αγαϑόν δια. δὰ ἔπ. οοῃ,.] 
Βοπκπι οὶ μυβίπενε δὲ βέγαγε ἱπ μαἰμίανε Δ εὶ, Ατηρτ. ᾿Αγαϑόν" καὶ 
ὑπομενεῖ] ἀγαϑὸον ὑπομένειν 22, 36, 48, 62, ού, 198, 231. ἀγαϑοὸν 
καὶ ὑπομένειν 88. καὶ ὑπομενεῖ) ὃς ὑπομενεῖ αὐτὸν ἐν πίρες Αττη. Ἐά; 
καὶ ἡσυχάσει] καὶ ἐλπίζειν 22, 36, 48, 62, οὔ, 198, 231. καὶ ησυ- 
χαζειν 88. καὶ ἡσυχάζει αὐτὸς Απη. ΕἘά, εἰς τὸ σωτήριον] ἐπὶ τὸ 
σωτήριον 62. κ εἰς 144. Κυρίου] ρταπηϊτῖ, τῷ 22, 36, 48, 62, τοϑ, 
228, 231. τὸ Θες 32. ΑἸά, ᾿ς τ 

ΧΧΥΤΙ. ᾿Αγαϑὸν---ζυγὸν] μακάριος ὃς ἦρε ζυγὸν βαρὺν ΟἸπγίοῇ: 
1, 1ο7. ἄς, πἰῇ δυγὸν βαρὺ, ΙΠάοτ. Ῥεὶ. Ρ. ς32ὅ. ὅταν ἄρῃ] ὃς ἄρῃ 
Ατιη. Ε4ά. υγὸν] -- βαρυν 22, 36, 48, ςτ, 6, 9ό, τῴ8, 231. ὄἠω- 

ἐξέσι »τανε Ατηδτ. “-Ἐ ταπεινοσύνης ((οτί. ταπεινοφροσύνης) Ατῃν, ἘΔ. 
ἐν νεότητι αὐτι} ἐκ νεότητος αὐτὰ 22, 33, 36, 48, ς1) 62, 8), οὔ, τ44, 
1οϑ, 228, 231, 230. ΒΑΠ]. Μ. ἱ. 410. ΟΒτγίοί,, χί, 4317. ΙΠδογ, Ρεΐ. 
Ἰ. οἷς. Ογη]!. ΑἸεκ. 111.. 2.1. 

ΧΧΝΊΙ. Καϑήσεται] καϑίσεται 40, 9ο, τ44. ΟΠεγίοί, ἱ. το7. 
ΟΥΠΙ, ΑἸεχ. ἰος, οἷς. ῥγαπηῖτ, καὶ 62. Καϑήσεται--σιωπήσεται] 
α οὐπὶ ἱπίεγπμεά. ῬιΌςΟρΡ. ἰπ δὲ, ΝΊο. ἴοχη. 1, ρ. τς 28. καὶ σιωχή- 
σεται] καὶ σιωπήσει 22, 36, 48, ςι, 62, οὔ, το8, 231. Ογπ]!. ΑἸοχ. 1. 
οἶς, Ἡ καὶ ἡσυχάσει καὶ τοράξει τὰ ἴδια Αἴμδη. 1. γ26. καὶ σιωχὴ 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτὰ Αττη. Ἐά. ὅτι ἦρεν ἐφ᾽ ἑαυτῷ] φωΐα ταϊὴ μρωαπ 
τανε. Ατλθγ, ἐφ᾽ ἑαυτῷ] ἐφ᾽ ἑαυτὸν ζυγον βαρυν 22, 36, 48, ς΄, 62, 
ού, 231. εφ᾽ ἑαυτὸν τ᾿ϑ. - ζυγον βαρυν 228. 

ΧΧΧ, δΔώσει] ργβεηηττ, ϑωσει ἐν χωματι ξομα ἄντα, εἰ αρᾶ εςιν ελ- 
πις (Χ]]. τηᾶγρ.) 88, 239. Ῥτοςορ. ]. οἶς, Ῥγαεπεῖτί. 684, η]ἢ ελπις ὑπο- 
μονῆς, 22, 36, 48, ςτ, 62, οὔ, 228,431:. ϑήσει ἐν κονιορτῷ τὸ σόμα αὖ- 
τὸ εἴποτε ἢ ἐλπὶ ς ΟοπιρΙ. Αγ. ἙἘά. Αὐώσει ὅζο. δά ἔιι. ςοηλ.] Φιαδὲν ἐκ 

“ερεϊμεγα ος μωπι, ὶ Ιαπέδη οβ (ῥε: ῥαἐίεπιΐς. Δ αόὶὲ ρεγοκείοπεὶ σιααίδασε 
υὑἱμανι, εἰ (αι αῤίλεν ἐπ ορργοόγϊϊς. Ατλθτ. τῷ παίοντι αὐτὸν] τον παιοντα. 
ἄντω 26, καυτον 36. ργατηϊῖ. δώσει ῬιοςΟΡ. ἱ. οἶς, σιαγόνα] -- αυ- 

χορτασϑήσεται] ρτατηϊῖ. καὶ 36; ξι, 

3 4“Φ 

εν καινοις 

ὼς ορϑρον 

4 

ΖΑΙΝ. Ἐμνήσθην ἀπὸ στω-. 



« 

ΘΡΗ͂ΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 

σϑήσεται ὀνειδισμῶων' 
ς 

ἃς Ν ἙΝ 

τειρήσειγ χαὶ χατᾶ τὸ 

σεν υἱὰς ἀνδρος. 

Ἵ (σιν ἀνδροι ἔγαντι 
χλίναι! ΧρΙσΙ ἀνόρος χατε 

3 
΄,͵ ὦ “- 

Κύριος ὃχ εἶπε. Τίς ὅτως εἶπε, 
᾿ “ΨΝ 9 ͵, 

ἐξελεύσεται τὰ χακὰ καὶ τὸ ἀγαϑον. 

γ᾿. 
3 ͵΄ ε 

τίας αὐτ ΝΟΥ͂Ν, Εξηρευνήνη ῇ 

’΄ ε 7’ 

προσὼπξ ὑψίς 8, 

Ν 

λάξωμεν χαῤδίας ἡμῶν ἐπὶ χειρὼν ρος ὑψηλὸν ἐν δρανῷ. Ἡμαρτήσαμεν, ἠσεξήσαμεν, χαὶ οὐχ 42. 

ς, ἀπέχτεινας» οὐχ ἐφείσω. 43. 

᾿χαμμύσαι με Καὶ ἀπωσϑῆναι. ΑΙΝ. Ἔϑη- 44. 45. 

γ πάντες οἱ ἐχϑροὶ ἡμῶν. Φόθος 46. 47. 

ἱλάσϑης. ΣΑΜΕΧ. Ἐπεσχέπασας ἐν ϑυμῷ, 
ΔΑ 

ρμ, 

Ἐχεσχέπασας γεφελὴν σεαυτῷ 
ς »᾿" 9 ἴω ἰϑὰ 4 ς 5)ϑ3)ες "᾿“ Ὰ, ΄ 959 "Ὁ 

κας ἡμᾶς ἐν μέσῳ τῶν λᾶων. Διήνοιξαν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ ςόμα. αὐτὼ 

καὶ ϑυμὸς ἐγενήθη ἡμῖν, ἔπαρσις χαὶ συντριξή. 

τὸ σύντριμμα τῆς ϑυγατρὸς τῇ λαδ μδ. ΦΗ. 

μὴ εἶναι ἔχνηψιν, 

ὅς, οὔ, τοϑ, 231. Οήξεῃ. 1. 712. ὀνειδισμῶν] ονειδισμάτων 22, 46, 

48, «τ, 231. ονειδισμον 86, 239. ὀνειδισμξ ῬτΟΟΟΡ. 1. οἷΐ, 

ΧΧΧΙ. Ὅτι ἐκ ἄο. δὰ ἤπ. ςοπι.Ἷ οτι 8κ ἀπώσεται εἰς τὸν οἰωνῶ 

Κύριος 88. “Ὅτι ἐκ εἰς τὸν αἰῶνα] οτι εἰς τον ἀιωνα δ Χ 33, 87, 228. 

ΑΙά4ά. ὠπώσεται] ἀποςήσεται ΑΙά, 

ΧΧΧΠ. Ὅτι ὃ] οτι εἰ μη ὁ 239. Ὺ ὁ Οουρὶ. ὁ ταπεινώσας} 

δαιπα ἐηπεϊ!αοετῖε Ἀταῦτ. καὶ κατὰ τὸ τολῆϑος] ακαι 22, 23,206, 33» 

46, 48, 49. 51, 62, 86, 8,90, οό, τού, 147» 198, 231. Οομρὶ. Αἰεχ. 

ἼΧΧΧΙΠΙ, Οὐκ ὠπεκρίϑη] τι ἀπεχριϑὴ ΧΙ. ὁτι οὐκ ἐταπεινωσεν 

42, 36, 48, 51) οὔ, 23:1.., οτι δκ απεχριϑὴ καὶ ἐταπείνωσεν όΦ. ὑῖε- 

ταῖτ. οτι 88. οὐχ ἀπερριϑὴ 91. ῬγαπΙτ. καὶ ΑΙά. Οὐκ ὀὠπεκρί)η 

ἃς. δά ἢπ. οοπ|.} Οαία ποι ἠμπιϊ ἰαυΐε Ἰοίο σογιἄς ιο, πεφμε τερμὶδ β]ίος 

ἀοπιίπασι, Ἀτδτ. πὸ καρδίας αὐτῇ} εξ ολὴς τῆς καρδιας αντε 22, 

46, 48, ξ1, ὅ5, οό, 231. καὶ ἐταπείνωσεν] καὶ ἀπωσῶτο 22. 8|δὲ 

ἀπώσατο 46, 48, 1) 62) 231-. υἱὸς ἀνδρός] υἱᾶς ανϑρωπὼν 52, 36, 

48, 51, 231. νἱδς ανδρας 33. 87» 91, 328. υἱδς ανϑρωπε ό2, 108. 

ΧΧΧΙΨ. δεσμίες γ᾽} δέσμες γης 26. Ῥγατηϊτῖ, τῆς 40. 

ΧΧΧΨΡ. Τῷ ἰκκλίναι] τὰ ἐγκλιναι ο1. ΤῈ ἐχχλίναι ὅς. δά βη. 

ςοιη.} ἐκκλίνας τοόλεμον ἐν κρίσει Κυρίου Οοάεχ ὑπ ϑεγρὶ,. τὸ δὲ- 

γᾶι ἄνθρωπον εἰς κρίσιν Κυρίου Αζ. Εά. 

ΧΧΧΥΙ. Καταδικάσαι ἄνθρωπον] ρῥγαετηϊεῖ. τοῦ 22, 46, 48, ς1, 

62, οό, τοϑ8, 231. καταδικασαι ανδρα 23. ἐχ εἶπε] δχ εἰδὲ 22, 36, 

ς1) ό;, 88,.οό, το8, 431. Ἄττῃ. Ἐα. 

ΟΧΧΧΎΙΙ. Τίς ὅτως εἶπε] Κυριος οὐτως εἰπε ΠῚ, τοό. τις οὐτος 

εἰπε 26. τίς εἶπε ὅτι ὅτως εἶπε Κύριος Ατηγ. Ἐά, καὶ ἐγενήθη] 

καὶ ἐγένετο 225 46, ςτ, 62, 9ύ, 1908, 231. Κύριος} λ πῃ. Εα. 

ΧΧΧΥΊΙΗ͂. τὰ κακὰ] κα τὰ Οουρὶ. καὶ τὸ ἀγαϑόν) καὶ τὰ 

αγαϑα 22, 36, 48, ς1) οό, 198, 331. και τὰ καλα 62. καὶ τὸ οὐκ 

ὠγαϑόν Ατηι. Ἐά. 

ΧΧΧΙΧ. τί γογγύσει] εἰ γογγύσει 33, 87, 228. ΑΙά. τι τὸ 

γογγύσει 91. ζῶν; ἀνὴρ] ττ. 22, 36, 48, 96,231. ἀνὴρ) ἢ ἀνὴρ 

πη. Ἐά. ἀνὴρ ἄς. δὰ ἤπ. “οη1.] ἢ ἀνὴρ ἐξ ἀγάπης ἀδελφξ αὐτῷ 

ἐπὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῇ 3 Οοὐΐςεβ δέτε. 

ΧΙ, Ἐξηρευνήϑη] ἐξερευνησαμεν 46. ερευνήσωμεν 88. ΡΓφ πηι. 

και 428. ἡ ὁδὸς ἡμῶν] οδες ἡμων 46. τας οδὲς ἡμῶν 88. καὶ 

ἐτάσϑη] - τα διαδηματαὰ με ΧΠ. τηᾶτρ. καὶ ἐςαϑὴ 23. καὶ εςα- 

σωμεν τὰ διαδηματα 26. καὶ ἐπιςρέψομεν] καὶ ἐπιφρεψωμεν ΧΙ], 

22,23, 26, 33) κ1, 62, 90, τού, 144. 147, 231- Οομρρὶ. ΑἸά. Διὶ. Εά. 

καὶ ἐπιςρεφωμεν 88. ἕως Κυρίου) προς Κυριον 22, 36, 48, ςτ, 62, οό; 

198, 231. ἕως τῷ Κυρίου (ςυπι Κυρίου ἴῃ οδιδτ. ταΐῃ.) ΑἸἴεχ. 

ΧΤΙ. ᾿Αναλάξωμεν] αναλαῦε 48. ἀναλάξομεν ΑΙά. καρδίας 

ἡμῶν ἐπὶ χειρῶν] χεῖρας ἡμῶν σὺν καρδίαις Ατπι. Ἐά. ἐπὶ χειρῶν] 

-“Ἕ ἡμων 49, 230. ΑΙά. Ροηϊξ ροίξ υψηλον 86, 87), τού, 233. ἐπὶ χει- 

ρας πμῶν 88. ἐπὶ χειρῶν πρὸς ὑψηλὸν] προς ὑψηλον ἐπι ειρὼν ἡμῶν 

ΧΠ, 23, 26, 33, 90, 91, 1449 (147. Του δῖταν ὑψηλων) 228. Οοπηρὶ. 

ἐπι χείρων ἡμῶν, καὶ ἐμδλεψωμεν προς τον υψιςον κατοικεντα 22. ἤς, 

πἰῇ ἐπι τὸν ὑψιφον τον κατοιχεντᾶ, ὅ2. ὥς, πἰῆ ὑψηλοῦ τὸν κατοικᾶν- 

τα, 198. ἔπι χείρων ἡμῶν χαὶι ἐμδλεψομεν τρος τὸν υψιςον τον κατοι- 

καντα 36. ἔς, πἰῆ εἐμδλεψωμεν, 48, ςῖ, 96, 231. τρὸς ὑψηλὸν} 

, Αἰά. ἐν ἐρανῷ} ἐν τῶ βρᾶνω 22, 56, 48, 51) ό;, οὔ, τοϑ, 231. 

Ἑ καὶ ἐμξλεψωμεν πρὸς τὸν Θεὸν τὸν κατοικεντα ἐν τοῖς δρᾶνοις 49, 

90. ἐν βρᾶνοις 87. 

ΧΊΤΙ. Ἡμαρτήσαμεν} Ργδπηϊτ. ἡμεῖς (Χ11|. πιαγρ,) 40, 838, 90. 

“Ὅτι οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἀπώσεται Κ 

ΔΑΜΕΔ. ΤΆ ταπεινῶσαι ὑπὸ τῆς στὸ 

Καταδιλάσαι ἄνθρωπον 

“.. 2 ’ ΄ 9 9 Α͂ΝΝ 

καὶ ἐγενήθη ; Κύριος ἐκ ἐγετείλατο. 

καὶ ἀπεδίωξας ἡμὰ 

ἔγεχεν «προσευχῆς. 

Ἕως ὃ διαχύψη καὶ ἴδη Κύριος ἐξ βρανδ. 

ες. Έ ἐρερεωμενην 26, 62, οό, 198, 231. 

᾿ ϑαλμες μου 62. 

ΚΕΦ. ΠῚ 

ύριος. ΧΑΦ. Ὅτι ὁ ταπεινώσας οἷκ-- 31. 32. 

πληϑος τῇ ἐλέδς αὐτῇ, Οὐκ ἀπεχρίϑη ἀπὸ καρδίας αὐτᾶ, καὶ ἐταπείγω- 33. 

δας αὐτῷ πάντας δεσμίες γῆ: ΤΞ ἐχ- 34. 35. 

ἐν τῷ κρίνεσϑαι αὐτὸν, 86. 

Ἐκ ςόματος ὑψίςου οὐκ 37. 38. 

ΜΗΜ. Τί γογγύσει ἄγϑρωπος ζων, ἀνὴρ περὶ τῆς ὧμῶρ-- 39. 

ὁδὸς ἡμῶν χαὶ ἠτάσϑη, καὶ ἐπιςρέψομεν ἕως Κυρία. ᾿Ανα-- 49. 41. 

΄ 

ρῷ 

᾿Αφέσεις ὑδάτων χατάξει ὁ ὀφϑαλμός μου ἐπὶ 48. 

Ὃ ὀφϑαλμός μδ χατεπόϑη, χαὶ ὃ σιγήσομαι τὰ 49. 

Ὁ ὀφϑαλμός μου ἐπιφυλλιεῖ ἐπὶ 

Δπη. Εά. ἡμεῖς ἡμάρτομεν, χα! οἱ πατερες ἡμῶν 22, 36, 48, ξ1, οὐ, 

2431. ἡμεῖς ἡμαρτωμεν ὅ2. ἡμεῖς ἡμάρτομεν 198. ἤσεδήσαμεν} 

Ὁ καὶ παρεπικραναιμεν (5) ΧΙ. α 22, ξ1. Ριϑηϊε. καὶ ὅ2, 198. 

Ἑ καὶ ταρεπικραναμεν 230. ΟοΙΏρΡΙ. καὶ ἔχ, ἱλάσϑης] και συ 8'χ᾿ 

ιλασϑης 22, 36, 48, 49. 51) 88, 90, οό, 198, 231, 230. καὶ ἐχ, ἱλά- 

σϑη ἡμῖν Αται. ἘΔ, -ἔ μεϑ᾽ ἡμῶν 7 Οοὐϊοεβ 8ετρ ]]. 

ΧΙΙΠ. Ἐπεσκέπασας] εἐπεσχιασας 26. απεσχκεπασας 33νγ. 90, 

147.) 228. ΑΙά. Οἥρεῃ. 111, 343. αείαμις ες Ἄττα. Ἐά. ἐν ϑυμὼ} 

Ἑ καὶ κατεσκεπάσας ἐν ϑυμω ὅ2. καὶ ἐν Οορὶ. Ἔ ὀργῆς Ἀπ. Εὐ. 

καὶ ἀπεδίωξας ἡμᾶς] καὶ κατεδιωξας ἡμᾶς 229 36, 48, ς1, ὅα, οὐν 

198, 231, 239. ἀπέκτεινας] ρταιλῖεῖ, καὶ 62. ἐκ ἐφείσω] ρταεῃηεῖ. 

και ΧΙ], 22, 23, 26, 33» 36) 48» 49» 51» 65, 86, 87, 90, 91» ού, τοό, 

147, 198, 231, 233, 239. Οομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ι 

ΧΙΙΝ. Ἐπισκίπασας---τπροσευχῆς] Ορροίμἰὲ παδεμε, πε γαηζέας 

οταϊΐο ποβγα. Οὐποά. ᾿Ἐπεσκέπασας νεφέλην] -Ἐ ἐξερεωμεν 49, 48, 

νεφέλην σεαυτῷ σεαυτὸν 

νεφελη 88, σεαυτῷ] ῥγαεπαϊίτ. ἐν 33» 228. ΑΙά. -ν εαυτω 8). ἐρανῷ 

Αται. Ἐά. ἕνεκεν ὅζο. 84 ἤἥπ. οοπη. [54.} ἐνεχεν τ μὴ διελϑειν προς σε 

προσευχὴν μ5. ομιλιᾶς και ἀδολεσχίας εἰς ἡμᾶς ἐν μέσω τῶν λαων' 229 

46,.48,231:. ἢς, οὐπιελϑέιν ΡΓῸ διελθεῖν, οό. ἐνεκεν τα μὴ διελθεῖν προς 

σε προσευχὴν μον" εἰς ομιλιᾶς καὶ αδολεσχιας εϑηκας ἡμᾶς ἐν μεσῷ 

των λαὼν (1. εϑηκαᾶς 8 ΡΟΙΈΕΓ. τα.) ὅα, 198. εἰς τὸ μὴ τροσελϑεῖν 

τὰς εὐχὰς ἡμῶν πρὸς σὲ Απη. Ἐά, 

ΧΙ. Καὶ ἀπωσϑῆναι] καὶ απεωσϑηναι 111, τοό, ῬροεοΙ κε 

ἀειτ ὲ πος δεεξος εἰ κοπέερηρῖος ΑΥΤΆ. ἘὰΔ, ἜἜϑηκας ἡμᾶς] ἡϑετη- 

μένας ἔϑηκας ἡμᾶς το Οὐὐϊοε5 ϑειρῖϊ. ἐν μέσῳ] -᾿ πολλῶν Ατηϊ, Ἐά, 

ΧΙΊ. Οὐ. 46, 47»48. Ροπυπῖυγ βοίϊ σοῃ,. 51. ἰῃ Οοἀ. 22, 36, 

48, τι, ὅ5, 9οὅ, 198, 231- Διήνοιξαν ὅτςο. δὰ Άπ. οοη,.] ἤνοιξας ἐφ' 

ἡμᾶς τᾶν τόμα τῶν ἐχϑρὼν ἡμῶν Απτα. ἘΔ. ἐφ᾽ ἡμᾶς] ἐπ᾿ ἐμε γ6, 

198. τὸ σόμα αὐτῶν] κα το 22, 26, 33», 46, 48, 40, ς1, 87, 90» ο1» 

οό, τού, 147, 228, 231- Οομρὶ. ΑἸεχ. ! 

ΧΙΙΠΙ. Φόξος---ἡμῖν] φοθος εγενηϑη καὶ ϑαμθος ἡμῖν 239. καὶ 

ϑυμὸς] καὶ τρομος (22. υἱ νἱἀετιγ) 36, 48, κι, 62, οό, 198, 231. καὶ 

ϑαμέξος 23, 26, 33, 49, 86, 88, 90, 144. 147. Οοπιρί. ΑΙά, Αππη. Ἑά. 

ἐγενήϑη ἡμῖν] ἐγένετο ἡμῖν 25, 36, 48, ς1, οὅ, 198, 33:1. ἐγενηϑησαν 

ὡς ἡμῖν 26. ἦλϑε ἐφ᾽ ἡμᾶς Απη, Ἐά. ἐγενήϑη ἡμῖν ὅζο, δὰ δη. 

ςοπι.7] 86. ἔπαρσις] ἐχεασις 225 36, 48, ς1»ν 62, οὔ, το8. 

ΧΙ͂ΠΙ. ᾿Αφίσεις ὑδάτων] ἀφεαις υδατων 33» 02» τοῦ, 228. 

᾿Αφέσεις ὑδάτων ὅτο. 84 πη. οοη,.] ὕ7 βωπιίπα σφμαγαπι ἐγαηβεγιπὶ οονδὶ 

νιοὶ, (ιρεν εοπίγίίοποπι ρίεδὶς πέσ. Οβτγοπιαῖ. φαΐ. κατάξει ὁ ὁφ- 

ϑαλμός μου] κατ᾽ οφϑαλμες μου 33, 87, 91; .48. ΑΙά. καταξει. οφ- 

ἐπὶ τὸ σύντριμμα ἐπι τω συντριμμᾶτι 26. 

ΧΙΙΧ. Ὁ ὀφθαλμός μου] α ὁ 48. Ὁ ὀφθαλμός μου ἄς. ϑὲ 

ἢη. οουι.} Οεμῖὶ πιεὶ ἀφεϊδεγεπὶ (ἀμ τηᾶγρ. αὐ δὶ Μιπὴ) εἰ ποι εὖθ, εἰ 

ποη απάϊαπι. Αταν. Ἐά. κατεπόϑη] κατεπονηϑη 25, 36, 48.490, 51), 

ό6:, 88, οο, φό, 198, 231. καὶ καὶ σιγήσομαι] καὶ δχ, Ἀσυχασεί 22, 

46, 48, ςτ, ὅ:, 96, 198, 231. χα! ἀ σιγησωμαι 56, 33. και αὶ σιω- 

πησομαι 49, 90,91, 228. ΑἸεχ, καὶ ὶ σιγήσεται 88. καὶ ἐκ ἀκέ- 

σομαι α Οοάϊΐοες ϑεγρὶ. τὸ μὴ εἶναι} α μη 26. ἔχνηψ!»} ἐχνιψιν οὐ. 

1,.. Ἕως οὗ διακύψη] ἕως οὗ διακύψει ΑἸά. χαὶ ἴδη] καὶ εἴδη 

Ο(ομρρὶ. 

11. Ὁ ὀφθαλμός μου] οἱ οφϑαλμοι μου 22, 48, οἵ ό;, οὔ, 231. 

οἱ οφϑαλμοι σου 36. ἐπιφυλλιεῖ ὅτο. δὰ ἥπ. οοπ).} ἐξελιπον μότῶ 



ΚΕΦ. ΠΙ]. 

τ ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 

52. τὴν ψυχήν μδ παρὰ πάσας υυγατέρας πόλεως. ἸὙΣΑΔΗ. Θηρεύοντες ἐθήρευσάν με ὡς ἐ655 

53. ϑίον' «ὡἄντες οἱ ἐχϑροί μου δωρεὰν ᾿Εσϑανάτωσαν ἐν λάχχῳ ζωήν μου, χαὶ ἐπέϑηχαν λίϑον ἐπ᾽ 

54: 58. 

56. 

57. 58. 

ἐμοί. 

διαλογισμές μον Ατηχ. Εά. 

Ὑπερεχύϑη ὕδωρ ἐ ἐπὶ τὴν χεφαλήν μδ' εἶπα, ᾿Απωσμαι. ΚΩΦ. Ἐχδκκλεσαμην τὸ ὄνο- 

μά σου Κύριε ἐκ λάχχε χατωτάτου' Φωνήν μου ἤκουσας" μὴ χρύψης τὰ ὦτά σου εἰς τὴν δέησίν 

μ8' Εἰς τὴν βοήϑειάν με ἤγίσας" ἐν ἡμέρᾳ ἣ ἐπεχαλεσάμην σε εἶπάς μοι, Μὴ. φοξξ. 
᾿Εδίχασας Κύριε τὰς δίκας τῆς Ψυχῆς μου, ἐλυτρώσω τὴν ζωῆν μου. 

ΡΗ͂ΧΣ. 
Ἴδες Κύριε τὰς ταραχάς 

» Ν ΄ - ἈΝ ΕΥ̓ Ν 9 3 »" 3 ’ ᾿ Φ .Ὁ 

μου, ἐχρινὰς τὴν χρίσιν μου. Εἶδες πᾶσαν τὴν ἐχδίχησιν αὐτῶν, εἰς ππάντας διαλογισμὲς αὐτῶν 
3 3 ΄ . . ὁ 3 ρ . φ, ᾿ ἴω »Ὃ 

ἐχ ἐμοί. ΧΣΕΝ, ᾿Ἤχουσας τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, πάντας τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν χατ᾽ ἐμ, 
’ὔἤ 3 ΄ ᾿ ᾿ μο 9 “8. - “Ὃ 

. Χείλη ἐπανιςαμένων μοι, χαὶ μελέτας αὐτῶν χατ᾽ ἐμ ὅλην τὴν ἡμέραν, Καϑέδραν αὐτῶν, χαὶ 
᾽» 9 “» 9 η ᾿ δ)᾽εοεις"ᾳ 92 Ν 9 ᾿" 

ἀγάςασιν αὐτῶν" ἐπίδλεψον ἐπὶ ὀφϑαλμὲς αὐτῶν. 
. τὰ ἔργα Τῶν χειρῶν αὐτῶν. 

᾿Αποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα Κύριε κατὰ 
ΘΑΎ. ᾿Αποδώσεις αὐτοῖς ὑπερασπισμὸν, χαρδίας με μόχϑον. Σὺ 

ΟΝ 7 9 .»“ “᾿ ΄ “Ὡς 3 ἴω 

αὐτὸς χαταδιώξεις ἐν ὀργῇ, χαὶ ἐξαναλώσεις αὐτὲς ὑποχάτωθεν τῷ ὅραγβ Κύριε. 

ΑΛΕΦ. ΩΣ ἀμαυρωδήσεται χρυσίον, ἀλλοιωϑήσεται τὸ ἀργύριον τὸ ἀγαϑόν; ἐξεχύϑησαν 
λίϑοι ἅγιοι ἐπ᾿ ἀρχῆς “σασὼν ἐξόδων. ΒΗΘ. Οἱ υἱοὶ Σιὼν οἱ τίμιοι, οἱ ἐπηρμένοι ἐν χρυσίῳ, 
πὼς ἐλογίσθησαν εἰς ἀγγεῖα ὀςράχινα, ἔργα χειρῶν χεραμέως; ΓΙΜΕΔ. Καί γε δράχοντες ἐξέ- 

τὴς ζωης μὸν ἐπὶ τας ϑυγατερᾶς γένους μου 22. ἔς, πἰἢ τε γενες μξ, 

26, 48, ξι, 96,231. ἔο, πἷ6 ἐξελειπον εἴ του γένους μον,62. τοό- 
λεὼς} -Ἑ μου {Χ1]. τηᾶτρ.) 26, 88, 239. Ατῃῃ. Εά. 

1.11. Θηρεύοντες] ϑηρευσαντες 22, 36, 48, ς΄, οό, 221. τᾶντες 
οἱ ἐχϑροί 00} α ὥαντες ΧΙ, 22, 26, 33, 36, 48, 49, ξ΄, ὅα, (86. εἰ 
Ῥοπὶξ οἱ ἐχϑροι μου {ἰλϊπ) ροίξ εϑηρευσαν με) 87, 9οο, 96, τοό, 147) 
108, 228, 231. Οὐπρὶ. λοι. 

1111. ᾿Εϑανάτωσαν] ῥταεπλῖττ. καὶ (Χ1]. πιαγρ.) 46, 48, ξτ, 62, 
96, 108,231. ζωήν μΕ} ῥταετηϊ, τὴν 36, 48, σι, 62, 147, 108, 231. 
καὶ ἐπέθηκαν] καὶ ἐπεϑηχεὲν 147. ἐπ᾿ ἐμοί ) ἐπ᾽ ἐμε 26. 

ΤΙΝ. Ὑπερεχύϑη ὕδωρ] ἐπερεχυϑὴ υδωρ (ἢς) 11,33. ΑΙ4ά. ἐπὶ 
τὴν χεῷ. μ5] τὴν 22,36, ς1,) 231. ὑπερ κεφ. μα 62. εἶπα] εἶπον 22, 

36,48, τ, ό5,96,231. ἰδὲ Απη. Ἐά. ἴΑλπωσμαι) απωσαιαι (ἢ) 88. 
ΠΝ. Ὅσαι. ες, ςό, ς7. ἀείυπι ἱπ (οἄ. τοό. πεδδεῖ οδάθῃ 1. οἤδγ. 

ταΐποτγε Αἰεχ. ἐκ λάκκου χατωτάτου] ργαετηϊτῖ. καὶ 230. 
ταπεινώσεώς μου Οοάεχ υηυ8 8ετρὶϊ. 

ΤΙΝῚ. Φωνήν μου] φωνης μου ΧΙ], 22, 33) 36, 48, 40, ξ1, 62, 87, 
88, 90, Ο1, 144: το, 228, 2341. ΟὐμρΙ. Αἰά. ἤκασας] εἰσηκουσας 
87. 91. ΑΙά. μὴ κρύψῃ; μη φραζης 22, 48, ς1, 62, 96, ιοϑ, 231. 
μὴ κρυψεις χό. μὴ κρύψης ἄτο. δὰ ἤπ. ςοπι.} ἄνοιξόν μοι, καὶ σῶσόν 
με Οοάεχ υηυδ ϑεγρὶ. Δὰ ἤη. οομη. δας, (αἱ ἠδεγα πιεγ βεγυα πιο. 

Ἄχῃι. Ἑά. 

1.011. Εἰς τὴν βοήϑειάν μου] καὶ οις τὴν κραυγὴν μου 22, 36, ξΙ, 
62, οὔ, 231. ῆς, ἤπε και, 48. Ργαπι τ, καὶ 1οϑ, 228. ἤγγισας] 
τροσχες 543. ἐν ἡμέρᾳ] ΡγαεπαΪε, και 86. ἐν ἡμέρᾳ ὅτο. ων βη. 
ςοπ,.] καὶ εἶπας ἐν ᾧ ἡμέρᾳ ἐπικαλέσεις με μὴ ἡ φοδξ. Ατίη. ἙἘὰά. εἶπας 

(μο6] ργροπηες. καὶ 22.) 36, ς 1, 62, ού, το8. λα μοι 33) 87, 228. εἰπες 

μοι 49,90. "88. Μὴ φοῦξ] α 88. 
ἘΜῚΠ. ᾿Ἐδίκασας Κύριε] ἐδικαιωσας Κυριε 49, 9ο. τὰς δίκας} 

τας αδικιας 111. ρῥγαιλτῖ, τσασας 33, 228. ΑἸά. ἐλυτρώσω] ργα- 
τοϊτῖ. καὶ 22, 36, 48, 51, ό;, οὔ, τοϑ, 231. “Ἑ Κύριε Αττῃη. Εὰά. τὴν 
ζωήν μ8] -Ἐ μεγας εἰ Κυριε, ἐπιδλείον τους λογισμοὺς αὐτων, ἐξέχεας 
ἐπ᾿ ἐμὲ τὰ κριτήρια σοὺ 40, 90. ᾿ 

Τ1Χ. Ἴδες Κύριε] εἰδὲς Κυριε 28, ξῖ, 90, οὔ, 144. 428, 231. 
α Κύριε Οοπρ!. δὲς Κύριε τὰς ταραχάς μου] ἴδε Κύριε τὴν βίαν 
μου 3 Οοάϊοε5 ϑεγρὶι. ἔκρινας] 1 Κύριε Ατῃ. Εή, 

1.Χ. Εἶδες} ιδὲς Χ]11, 49. Οομρὶ. ΑἸεχ. 
τὴν χρίσιν μου Αττη. ἘΔ. εἰς στάντας} καὶ σαντας ΧΙ, 22, 23,7 26, 
36, 43,49» 51,62, 86, 87, 88, οο,ο91; 96, 198, 228, 231, 230. Οοπιρὶ. 
ΑΙ. ΑἸεχ. εἰς στάντας δτο. δὰ ἔη. 6οῃ,.] ἔτι βλέψον εἰ εἰς πάντας τὰς 

διαλογισμὲς αὐτῶν} ῥγδεγαϊτῖ. τοὺς 22, 
36, 48, 49, ς1, 62, 86, 88, 90, οό, 231, 239- Οὐπιρ!. α αὐτῶν ΑΙά. 
ἐν ἐμοί } ἐπ᾿ ἐμοι Χ]], 22, χό, 23, 48, 49, 51, ὅ2, 86, 88, 9ο; οό, 144» 

147) 108, 228, 233» 230. Οοπλρὶ. 
ΧΙ. Ἤκεασας] -- Κύριε ) Οοάϊςες 8ετρὶ!. Αταν. ἘΔ, τὸν ὀνει- 

δισμὸν αὐτῶν] -ξ- Κυριε (ΧΠ,. πιαγρ.} 62, 198, 239. -Ἐ ὃν ὠνείδισαν 
σε ,ἕνρε 22, 16, 48, τι, οό, 231. οῤῥτοὐτγίμνε ὀογωπιν Τονπίης ἈταδΥ. 

πάντας τὰς} Ῥγαπηε, καὶ ΧΗΣ πηᾶγρ. πάντες, τς 16, 48, οὅ. Ῥγδ- 
τ. εἰς 144. 

ἐκ λάκκε 

Ἁ Ε ͵ 4. ὦ 

τὴν ἐχδικησιν αὐτῶν] 

1,Χ11. Χείλη) ἐν χείλεσι (νεῖ ἐκ χειλέων) Ατπι. Ἐ4ά, ἐπανιςα- 
μένων μοι} εἐπανιςανομεένων μοι 90, 91. καὶ μελέτας ὅτο. δὰ ἤπ, 
οοτη.7] α Δ. Ἐά. καὶ μελέτας αὐτῶν] και μελετας αντε 87. 

ἼΜΧ1ΠΠ1:. καὶ ὶ ἀνώςασι»] και αναξασιν το8. ἱπίδλεψον διο. δὰ 
Άπ. ςοη,.} ἐπίδλεψον ἐγὼ ψαλμὸς αὐτῶν (οπῃρὶ. γινώσκεις τὰς μελέ- 
τας αὐτῶν Αταν. ΕἘά. ἐπίδλεψον] -ξ- ἐγὼ ἐγενομὴν αδολεσχια αὐτῶν 
22, 36, 48, τι, 62, οὔ, 231. κα 23. “ ἐγὼ απὸ Ψψαλμὼων αντὼν 88. 
ἐγὼ δὲ Οτίρεη. 11.344. ἐπὶ ὀφϑαλμὲς αὐτῶν] ἐπι τοὺς οφϑαλμους 
αντων (Χ]1. πλᾶγρ. ἐγὼ απὸ τὼν ψαλμὼν αντων) 26, 33,40, 86, 87, 9ο, 

οὔ, 144, 147. 228, 2335 230. ΑΙεχ. α 22,23, 48, ς1, 88, 1ο8, 231. 

{ΧΧΙ1Υ̓́. ᾿Αποδώσεις] ργεαπλῖῖ, ἐπέθλεψας εἰς τὸν ὄγκον τῶν ψυχῶν 
αὐτῶν καὶ Αἴ. Εἀά. ᾿Αποδώσεις ὅζο. δὰ ἔπ. οοι.} ἀπόδος Κύ- 
ριε ἐν ὄγκῳ ὀφθαλμῶν αὐτῶν 3 Οσάΐοε5 ϑεγρὶ!. ᾿Αποδώσεις αὐτοῖς] 
ανταποδωσεις αὐτοῖς ΧΙ], 40, 86, 90, 91, τού, 147, 228, 233, 230. 
Οοπιρὶ. ΑΙ4. αποδος αὐτοῖς 16, 48, ς1,) 62, οό, το8. ᾿ αὐτοις 88. 
Βεάάε ἐπε Αὐρθγ. Κύριε] Ξ ταγιδὰ τὴ καρδίας αὐτῶν 22, 36, 48, 
ξι), 62, οὔ, 231. κατὰ τῷ δ(ο. δὰ ἔπ. οοπι.} ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὖ- 
τῶν. Αττη. Ἑάὰ. 

ἸΧΝ. ᾿Αποδώσεις αὐτοῖς] ανταποδωσεις αὐτοῖς 32. καρδίας 
Μμ8} μα τοῦ, 144. Αἴεκ. μόχϑον] -᾿ σε αντοις (Χ]]. πιδγρ.} 88; 
“ αὐτοῖς 22, 36, 48, ξτ, 62, οό, 198, 221. μόχϑον---ἶν ὀργῇ ἱπὶ 
οοπ. ἴε4.] μόχϑον σου αὐτοῖς. Καταδιώξεις ἐν ὀργῇ ΑἸδχ. 

ΤΧΥῚ. Σὺ αὐτὲς καταδιωξεις] καταδιωξεις αυὐτας 22, 26, 48, 65, 
88, οὔ, 198, 231. ασὺ ς΄. καταϑιώξεις) καταξεις 1Π|,1το6. ἐν 
ὀργῇ} Ἔ σου Κυριε 23, 36, 48, ςι, 62, οό, 33:- Ἔ σου 88, 230. 

Οήρεη. 11. 34ς. Ατπι. Ἐά, - Κύριε τοϑ. καὶ ἐξαναλώσεις αὐτὲς] 
“ ἐν ϑυμῷ σε Ατπ). Βά. ὑποκάτωθεν τὰ 5 ἐραν] Ἔ σα (ΧΙ. τπᾶγρ.) 

88. υποκάτω τὸ δρανξ τοῦ, 144. ΑΙεχ. Κύριε] α 22, 26, 48, ξ΄, 

65, οὔ, τ98, 231. Αγ. Εά. 

1. Πῶς ἀμαυρωθήσεται) τὼς ἡμαυρωθὴ 225 36, 48, ς΄, 65, ού, 

108, 229, 231. Οτερ. ΝΥ; ', 2497. χρυσίον] ῥτατηϊῖ, το ΧΠΙ, 22, 
43, 36, 48, 49.) ς1, 87),90,91, τού, 1445 228, 239. ΟΟμρὶ, ΑἸὰ.. ΑΙεχ. 
Οστερ. ΝΥΝ 1. οἷτ, ἀλλοιωθήσεται) ἡλλοιωθὴ 22, 36, 48, ς1),.62, οὔ, 

198, 221. Οτερ. ΝΥΙ͂Σ 1. οἷ. ἐξεχύϑησαν] διεσχορπίσϑησαν Ατην. 
Ε4. λίϑοι ἅγιοι] -“Ε αὐτῶν Απτῃ. Ἐά, ἐπ᾽ ἀρχῆς) απ᾿ ἀρχῆς (36. 

εχ ςοσγ, 8Ὁ 6δ4. πλ.} 147») 231) 239. ΟΟΙΡΙ. επ᾿ ἀρχαῖς 62. επ᾿ ἀρ- 
χὼν 228. τοασῶν ἐξόδων] α τιασὼν Ατη,, Ἐά, 

11. Οἱ υἱοὶ Σιὼν] α οἱ Χ1], 26, 40, 86, οο, 91, τού, 1449 147, 233. 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. οἱ ἐπηρμένοι) α οἱ ΧΙ], 23, 40, 62, 86, 8), 90, τοῦ, 
147, 228, 233. Οοπιρί. Βαδεῖ οἱ ἱπ οπᾶγαξς, πηίποσε Α]εχ. ἐν χρυ- 
σίῳ}] ὑπερ χρυσιον 22, 36, 48, ςΙ, ὅς, οὔ; τοϑ, 231. κα 23. ἐν λί- 
ϑοις Ατπι. Εὰ. εἰς ἀγγεῖα ὀρράκινα] ὡς ἀγγεῖα ορρακινᾶ 26, 49, 

90, 91, 228, 231. Ατηι. Ε΄. χειρῶν κεραμέως] υἱῶν κεραμέως Αττη. 

Εὰ. 

1Π. Καί γε δράκοντες α γε 228. ἀαὶ γὲ δραχοντᾶς 230. ὡς 

δράκοντες Αγ. ΕἘά. ἐξέδυσαν μαςὲς} εξεδυσαντο μαςες 22, 48, ξῚ;, 

οὔ, 231. εζιϑωσαν μαςοὺυς 62. -᾿ αὐτῶν Ατηι. Εά. ἐϑηλασαν)] 

ῥτατηϊί. καὶ ὅ5. σκύμνοι αὐτῶν] σκυμνους αὐτων Χ]], 22, 23, 16, 



ΘΡΗ͂ΝΟΙ. ΙΕΡΕΜΙΟ
Υ. 

ΚΕΦ. Ἱν. 

δυσαν μαςϑς, ἐθήλασαν σχύμνοι αὐτῶν ϑυγατέρας λαδ μ8 εἰς ἀγίατον, ὡς ςρουϑίον ἐν ἐρήμῳ. 

ΔΑΛΕΘ. Ἐκολλήθη ἡ γλωσσᾶα ϑηλάζοντος πρὸς τὸν φάρυγ[α αὐτῷ ἐν δίψει; νήπια ἤτησαν ἄρ. 4. 

τον, ὃ διακλῶν οὐχ ἕς!ν αὐτοῖς. Ἡ. Οἱ ἔσϑοντες τὰς τρυφᾶς, ἠφανίσθησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις, οἷ᾽ 5. 

τιϑηνόμενοι ἐπὶ χόχχων, περιεξάλλοντο χοπρίας. ΟΥ̓ΑΥ. Καὶ ἐμεγαλύνθη ἀνομία ϑυγατρὸς 6. 

 λαῦ με ὑπὲρ ἀνομίας Σοδόμων τῆς χατεςραμμένης ὥσπερ σπεδὴ, καὶ ἀλ ἐπόνεσαν ἐν αὐτῇ χεῖρας.".. 

ΖΑΙΝ. Ἐχαϑαριώσϑησαν Ναξιραῖοι αὐτῆς ὑπὲρ χιόνα, ἐλαμψαν ὑπὲρ γάλα, ἐπυρώσησαν; ὑπὲρ 7. 

λίϑου σαπφείρου τὸ ἀπόσπασμα αὐτῶν. ΗΘ. Ἐσκότασεν ὑπὲρ ἀσθόλην τὸ εἶδος αὐτῶν, οὐχ 8. 

ἐπεγγώσϑησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις" ἐπάγη δέρμα αὐτῶν ἐπὶ τὰ ὀςέα αὐτῶν, ἐξηράνθησαν, ἐγενήθησαν 

ὥσπερ. ξύλον. ΤῊΘ. Καλοὶ ἦσαν οἱ τραυματίαι ῥομφαίας, ἢ οἱ “τραυματίαι λιμδ' ἐπορεύ-: 9. 

ϑησαν ἐχχεχεντημένοι ἀπὸ γεννημάτων ἀγρῶν. ἸΩΔ. Χεῖρε; γυναιχὼν ᾿οἰχτιρμόνων ἥψησαν τὰ το. 

ν τῷ συντρίμματι τῆς ϑυγατρὸς τῇ λαδ᾿ μου. 
΄ 9 Ὁ 3 ΄ 9 ρ 9 φῷ 

παιδία αὐτῶν, ἐγενήϑησαν εἰς βρῶσιν αὑταῖς ξ 
9 Ὁ 9. -" 2 ς 2.» “ 3 ᾿. ,Ν. 

χΑΦ. Συνετέλεσε Κύριος ϑυμὸν αὐτϑ, ἐξέχεε ϑυμὸν ὀργῆς αὐτϑ, καὶ ἄἀνηψε τὺρ ἐν Σιών, χάϊ' 

κατέφαγε τὰ ϑεμέλια αὐτῆς. ΛΑΜΕΔ. Οὐχ ἐπίςευσαν βασιλεῖς γῆς. “πάντες οἱ χατοιχοῦντες 

Ν 3 ΄ Ψ 9. . , . 

τὴν οἰχεμένην, ὁτι εἰσελεύσεται! ξ 

43) 36, 48, 49, 51» ό:, 86, 8). 88, 90, 91» οὔ, 144, 147. 108, 231) 

230. Οοπιρί. ΑἸά. Αστα. ἘΔ. ϑυγατέρα:] ϑυγατερες ΠΙ, Χ]], 22, 

43, 36, 48, 49, 51, 86, οό, τού, 147, 198, 239. Οὐπηρ!. ϑυγατηρ 

“6. ϑυγαάτερες δὲ 64. ἐγένοντο ϑυγατέρες (υἱ νἱάεῖυγ) Ατγαι. Ἑά. 

εἰς ἀνίατον) ἱπ ἐγμάεἶες ρίαρας, παπὶ μεΐία σαγωρ εμγαϊῖο, εἰ αὔδα (μπὲ 

Απῇ. Ἐ4ά. ὡς ςρεϑίον] κα 64. ὡς φρεδ. ἐν ἐρήμῳ] καὶ ἐνόσουν ὡς 

κραϑίοι ἐν ἐρήμῳ 3 Οοάϊοε5 ϑεγεῖ!. 

ΙΝ. Ἐκχολλήϑη ἡ γλῶσσα ϑηλάζοντος] ἰκολλήϑησαν γλῶσσαι 

ϑηλαζόντων παιδίων τ4 (ὐοάϊςε5 ϑεγρ!ϊ. ἔς, πε παιδίων, Ατη. Ἑά. 

ἡ γλῶσσα] α ἢ 62) 147» 233. ϑϑηλάζοντος] ϑηλαζουσα οἵ, 147- 

πρὸς τὸν φάρυγία αὐτῇ τῦρος τὸν λαρυγία αὐτῇ 22) 36, 48, 51. 62, 

88, οό, τοβ8, 231. α τὸν 33, 49, 8), 90, 91, 228. φαρυγία αὐτῇ} 

φαρυγία αὐτῶν Ατῆι. Βά. ἐν δίψει] α 23. 86, 147. 233. ἐν διψη 87, 

τοό. Οοπρὶ. αὐτῶν Αγ. Ἐά. ὁ διακλῶν] καὶ ὁ κλων 1. Ργδ- 

᾿ς χηΐεῖ, καὶ. 22, 36) 51,62, οό, 198, 228, 231. ΑἸεχ
. Ογη!!. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. 

ρατῖ. ἵ. Ρ. 89. ὃ διωκων 33, 87. ΑἸά, οὐ διακλων οι. ὁ διακλῶν 

ἄς. κα Άη. ςοαλ.} εἰ φαΐ β'αηρέτεῖ εἰς ποπ εγαί. Ηϊεγου. καὶ ὅτις ἦν ὃς 

διέϑρυπῖεν αὐτοῖς ς Οοάϊοε5 δεγρῖϊ. ὥς, πῇ ἔκλαε, Οοάεχ ὑηι5 δ8εγρ}ὶ. 

καὶ ἐκ ἣν ὃ φέρων αὐτοῖς Απη. Εά. ὁ διακλῶν ἐκ ἔςιν] ἐκ εξὶν ὃ δια- 

χλων 6. ἐκ ἔςιν αὐτοῖς] αὐτοῖς δκ ἣν 22, 36, 48, ς1, 62, οὅ, 198, 

5311. ὅκ ἦν αὐτοῖς Ογή]. ΑἸεχ. 1. εἷϊ, 

ψ. Οἱ ἔσϑοντες] οἱ ἐσϑίοντες 22, 36, 48, 1, 88, τού, 231. Αἴεχ. 

Οἥήρεῃ. 111. 346. τὰς τρυφὼς] τας τροφας 11], τοό. κτᾶς 22, 36, 

48, ςἴ» ὅ2, 198, 231- ἐν ταῖς ἐξόδοις} ἐπὶ διόδες ὁδῶν το (οάϊοεβ 

ϑεγρὶϊ. οἱ τιϑηνόμενο! ] οτι εὐϑηνδμενὸι “6. οἱ τιϑηνάμενοι ὃς. αἀ : 

βη. τοπι.} οἱ ἐν ὠγκάλαις ἐναγκαλαζόμενοι καὶ τιϑηνόμενοι ἦσαν, 

ἀγκάλας βάλλοντες χοπρίαις μεμολυσμένοι τεριέγρεφον 7 (οάϊοεβ 

ϑεγρῖϊ. ἐπὶ κόκκων] ἐπι κολπων ΠΙ, τού. Αγ. ἘΔ. ἐπι κοκκιὼν 22. 

ἐπὶ κοχκοὺ 33, 228. Αἰά, ἐπι κοκκινω 36, 48, ς1, 62, οὅ, 231. επὶ 

κοχκινὼν 198. ποεριεξάλλοντο κοπρίας] περιελαῦδον κοπριας ΠΠ, τού. 

περιεδαλοντο χοπριᾶς 22,.26, ς1,) 900, οό, 231. σεριεδάλλον κοπριᾶς 

144. περιελάθοντο κοπρίας Οοηϑὶ. 

ΝΙ. Καὶ ἐμεγαλύνθη] κα και 62. ἀνομία Ἵ ῥγαπηϊτι. ἡ 229) 30, 

48, 495) 51» 90, οὔ, τού; 231. ΑἸεχ. ὑπὲρ ἀνομίας Σοδόμων} ὑπερ 

ἀνομίαν Σοδομων 49, 90, τού, 144, 228. ὥσπερ σπεδὴ] καταςροφη 

αιωνια 45, 36, 48, ςτ, 629 οό, 198, 231. ἐν σπεδὴ ἀνέρησαν Απῃ. Εά. 

καὶ ἐκ ἐπόνεσαν] καὶ οὐκ εἐκοπεσαν 48. καὶ οὐκ ἐπονεσεν 49, 90. 

ἐπόν. ἦν αὐτῇ χεῖρας] ἐπόν. χεῖρες αὐτῶν Απτη. Εά. ἐν αὐτῇ χεῖρας] 

ἐν αὐτῇ χεῖρες 22) 62. (πρὶ. κα ἐν 23. ἐπ᾽ αὐτὴ χεῖρας 26, 87,91. 

ἐπ᾿ ἀντὴ χεῖρες 36, 48, 51, 231. 

Ο Ι. Ναζιραῖοι αὐτῆς} Ναξαραιοι αὐτῆς 21. ΟΟπΡΙ. αἀφωρισμε- 

νοι Ναζαραιοι αὐτῆς 26. Ναξ. αὐτῆς ὑπὲρ χιόνα) Νίαζ. αὐτῶν" 

ὥσπερ χιὼν ἐλευκάνϑησαν Αἴτι. Εά. ὑπὲρ γάλα] ὡς γάλα Ατηι. 

ἘΔ. ἐκυρώϑησαν] ετυρωϑησαν 111, (Χ]Ι. πιᾶγρ, υἵ ἴπ ἘΔ.) 23, 26, 

43, 36, 48, 49, 51; 86, 87, 88,91, οὔ, τοῦ, 147, 198, 231, 333. 

(οπιρὶ. Αἰά. ἐπυῤῥώϑησαν Αἰεχ. ὑπὲρ λίϑου σαπφείρου] ὑπὲρ λι- 

ϑους σαπφείρου Π]Ι, 86, 88, ο1, τού, 144, 198. υπερ λιϑὸν σαπῷει- 

ρον. 26. νπερ λιϑονς σαπφειρους 147. 233. ὑπὲρ λίϑους, σάπφειρος 
ε “ ΝΕ 

ἌΪεχ. ὡς λίϑοι σαπφείρε Ατπι. Ἐ4, τὸ πόσπασμα, αὐτῶν] το εἰ- 

χϑρὸς καὶ ἐχϑλίξων διὰ τῶν πτυλὼν Ἱερουσαλήμ. ᾿ΜΗ͂Μ. Ἐξ 

ἁμαρτιῶν προφητῶν αὐτῆς, ἀδικιῶν ἱερέων αὐτῆς, τῶν ἐχχεόντων αἷμα δίκαιον ἐν μέσῳ αὐτῆς. 

ΝΟΥ͂Ν. Ἐσαλεύϑησαν ἐγρήγοροι αὐτῆς ἐν ταῖς ἐξόδοις, ἐμολύνϑησαν ἐγ' αἵματι, ἐν τῷ μὴ δύν- 

δὸς αὐτῶν 22, (36. ἴαρτα ἴῃ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) ςτ, ό2, οό, 198, 231- ἐν τῇ 

ὠνταποδόσει αὐτῶν. Δπῃ. Ἑά. 

ΨΙΠΠ. τὸ εἶδος αὐτῶν] τὸ εἰδος αὐτῆς «6. -Ἐ καὶ ἐδεμία ὁδὸς αὖ-. 

τοῖς ται. ἘΔ. ἐκ ἐπεγνώσϑησαν] οὐκ εγνωσθησαν 233. ὅτι ἐπε- 

γνώσϑησαν Αττα. Ἐά. ἐν ταῖς ἐξόδοις} - αὐτῶν 22, 33, 36) 51» ό2,. 

8), 88, οό, 198, 228, 231. ἐπάγη] ἐπάγει 26. ἐπὶ τὰ ὁςία αὖ- 

τῶν] ἐπι τῶν ὀξέων αὐτῶν 22, 46, 48, ς1,) 62, 88, οὔ, 198, 231»), 230. 

,36. ἐξηράνθησαν} α τοό. αὐτὰ Αττι. Ἐά,. ἐγενήθησαν) και 

ἐγένοντο 22, 30, 48, 51, ό;, οὔ, 198, 231 ὥσπερ ξύλον] -Ἐ ξηρον 

26, 9ο. πη. Ἐάή. ΝΕ ᾿ 

ΙΧ. οἱ τραυματίαι 1.1 οἱ (ε6. ἂς ἰηῆα) 62. παίδων πιπῖῆον 

των ΑΙτῃ. Ἑά. ῥομφαίας] μαχαιρᾶς 
22, 16, 48, 1, 65, οὔ, 198, 

231. οἱ τραυματίαι 25} αἰπῆοντες Ατπι. Ἐά. ἐπορεύθησαν] λιπε- 

μαι 22, 36. Ρτρθπηϊτῖ. οτὶ αὐτοι 26, 88. λυπουμῶν 48, ςἴς ό", οὔ, 

108, 231- ἐκκεκεντημένοι] ἐπι κεκεντημένοις 22. επὶ τοῖς χέχεντῆς 

μένοις 36, 48, 51», ό;, οό, 198, 231. εονρμπέδὶ ὦ παϊοϊἑα!ε ΠΡΤΟΥΜΡΕς 

Απιδι. ἀπὸ γενημάτων ἀγρῶν] ἀπὸ γεννημάτων ξυλων τοῦ δρυμου 

22, ὅ2, 193. απὸ γεννηματων αἀγρου 26. απὸ γενημῶᾶτων ξυλου του 

δρυμου 36, 48, ς1, οό, 231. 

'Χ. ἥψησαν) ηἡψαν 88. τὰ παιδία αὐτῶν] τα παιδια ἑεαυτὼν 22, 

26, 36, 48, ςι, 9ὅ, 231- Ογε!. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. Ρατῖ. '. ρ. 3ο8. τὰ 

τίκνα αὐτῶν Ομιγίοῦ: 1. 637. εἴ αἱ. ἐγενήθησαν) ἐγένοντο 25, 36, 

φ1, ό;, οό, 198, 231. ἐγένετο 48. εἰς βρῶσιν αὐταῖς] εἰς βρωσιν 

αυτοις 26, 147. τῆς ϑυγατρὸς] α τῆς 22, 36, 48, ς1) ὅλ, οό, 231- 

τῷ λαξ μΕ} τὸ 22, 36, 48, ς1, 62, 231- πὰ 

ΧΙ. ϑυμὸν αὐτῷ] ργαυηῖττ. τὸν 88. ϑυμὸν τῆς ὀργῆς αὐτὰ Αττὰ. 

ἘΔ. ϑυμὸν ὀργῆς αὐτῷ] οργὴν ϑυμε αὐτῇ 26. ΑἸεχ. οῤγὴν ϑύυμου 

τού. : 

ΧΙ]. βασιλεῖς γῆς] α γῆς 26. ᾿ βασιλεις τῆς γῆς 147. Ῥγαταϊτῖ. 

σαντες ΑΙ. Εὰ. τῦᾶντες οἱ κατοιχξντες} ργαηυτζ. κάν 22) λ6, ςἴ9 

ὅ:, οό, 198, 231. τὴν οἰκεμένην] τὴν συμπασαν 26. ἐχϑρὸς] Ὀἷ5 

(οτἦρτ. 49) 90. καὶ ἐκϑλίδων] καὶ ϑλιδων 26. λα Ατπι. Βά. Ὁ 

ΧΙΠ. προφητῶν αὐτῆς] τροφήτων αὐτων ΠῚ. ἀδικιῶν] ργαεπηϊτῖ. 

καὶ 22, 36, 48, ςτ, ό5, οό, 198, 231. ἀδικία Οοτρὶ. γα πιϊῖ. καὶ 

ε ΕῚ 9 

: 

ὡς Αἴπν. Εά. τῶν ἐκχέοντων] τῶν ἐχχεσαντων οό. τῶν εχχεάντων 

241. αἷμα δίκαιον] αἰμα αϑωον “6. ροπίϊ ροϊξ αὐτης ἴῃ πη. οοπ,. 

88. ἐν μέσῳ αὐτῆς] ἐν τω μέσω αὐτῆς τού. “ ; 

ΧΙΝ. Ἐσαλεύϑησαν] εἰρψαν 22, 36, 48, ς1») 62» οὔ, 231- ἡρψαν 

1τοϑ. ἐγρήγοροι ροίεπίες Αταν. Ἐά. ἐγρήγοροι αὐτὴς} ῥγαεπεῖς, οἱ 

ΧΙ], 23) 49, 86, 8). 90, 91» 144, 147» 228, 233, 239. Οοπιρὶ. ΑΙά. 

οἱ νεάνισκοι αὐτῆς 22. ἔς; ἤπε οἱ, 36, 48, ς1, 62» οὔ, 198, 23:1. ἣν 

ταῖς ἐξόδοις} ἐπι ταῖς εξοδοις 111, τού. ἐμολύνθησαν) ἐμηνύϑησαν 

ΑΙ4. ἐν αἵματι] -Ἑ ἐν 23. ἐν αἵματι πνικτῶν τς Οοάϊοε5͵ δετρὶϊ. 

εἰ τοηρεηῇ (απὸ (απρμῖπε ἐπιεηξεέξοτ μπε Απη. Εά. αὐτὰς] δι’ αντες 

23. αὐτὲς ὅζο. δὰ ἢ. οοιη.] τὰ ἐνδύματα αὐτῶν ἱπίεστα {έγυατέ, αὖ 

ἐδ. (ἃς) Αγ. Εά. ἥψαντο) ἡψατο 111,01, τού, “28. ἈΪά. -εδρω- 

ϑησαν 22, 36, 48, ς:, 62, 96, 198, 231.. ἐνδυμάτων αὐτῶν) συν τοῖς 

ἐνδυμασιν αὐτῶν 55, 36, 48, ς1, 2», οό, το8, 231. ἐνδύματα αὐτοὶ 

ἄσπιλα (ἰπιπιαραϊαια) ἐξάγειν ἀπ᾿ αὐτῶν το Οὐοάϊξος5 8εγρῖϊ, 



ΚΕΦ. Ἱν. 

1ξ. 

τό. 

12: 

18, 

ἄηγεσϑε] μη εγίισητε αὐτοῖς 22, 36, 48, ξ1, 62, 1το8, 231. 
.88. μη ἐγγισατε αὐτὲς οὔ. μὴ ἐγγίσατε εἰς αὐτὲς ς (ὐοάϊοα5 ϑεῖ- 

παροικησαι 26. Ἢ ἐν. αὐτῇ Ασῃ. Ἐά. 

Ῥοηΐξ ροίξ οοῃι. ἴδᾳ. 25, 36, 48, ς1, ὅα, οὔ, 1τοθ, 221. 

ΘΡΗ͂ΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 

Οὐ μὴ προσϑῶσι τᾶ παροικεῖν. 

ασϑαι αὐτὰς, ἥψαντο ἐνδυμάτων αὐτῶν. ΣΑΜΕΧ. ᾿Απόξητε ἀκαϑάρτων, 
ἀπόςητε, ἀπόςητε, μὴ 'ἄπ]εσϑε, ὅτι ἀνήφϑησαν, καί γε ἐσαλεύϑησαν' 

χαλέσατε αὐτὰς, 
εἴπατε ἐν τοῖς ἔϑγεσιν, 

ΑΙΝ. Πρόσωπον Κυρίου μερὶς αὐτῶν, οὐ προσϑήσει ἐκιδλέ-. Ψαι αὐτοῖφ' πρόσωπον ἱερέων ἐκ ἔλαξον, ποροφήτας. ἐκ ἡλέησαν. ’ᾧ | 
᾿ πον οἱ ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν, εἰς τὴν βοήϑειαν ἡμῶν μάταια ἀποσχοπευόντων ἡμῶν. ΤΣΑΔΗ. ᾿Απε- σχοπεύσαμεν εἰς ἔϑνος ἀ σῶζον, ᾿Εϑηρεύσαμεν μικρᾶς ἡμῶν, τῇ μὴ πορεύεσθαι ἐν ταῖς πλατεί- 

ΦΗ, Ἔτι ὄντων ἡμῶν ἐξέλι.. 

αἰς ἡμῶν, ΚΩΦ. Ἤγῆχκεν ὃ χαιρὸς ἡμῶν, ἐπληρώϑησαν αἱ ἡμέραι ἡμῶν, παρέςιν ὁ χαιρὸς ἡμῶν. Κδφοι ἐγένοντο οἱ διώκοντες ἡμᾶς ὑπὲρ ἀετὸς ἐρανξ, ἐπὶ τῶν ὀρέων ἐξέπ]ησαν, ἐν ἐρήμῳ ἐγήδρευ- 
σαν ἡμᾶς. ῬΗΧΣ. Πγεῦμα προσώπου ἡμῶν χριςὸς Κύριος συνελήφϑη ἐν ταῖς διαφϑοραῖς αὐ- ἰω ' ἢν μὴ ἰθῃ “ 39 “Ὁ ΄ ρι τῶν, ὃ εἰπᾶμεν, Ἐν τῇ σχιᾷ αὐτῷ ζησόμεθα ἐν τοῖς ἔϑγεσι. : ᾿ ἾἸ δ ΄᾿, ε ᾿ “ ϑι. ὦ 7 ὃς. κ 7 Ν, ΄ ΄ ΄ γάατερ ἰόϑμαίας ἡ κατοιχδσα. ἐπὶ γῆς, χαΐ γε ἐπὶ σὲ διελεύσεται τὸ ποτήριον Κυρίβ, μεϑυσϑή- 

ΧΣΕΝ. Χαῖρε χαὶ εὐφραίνου ϑύ- 

Ν, 2 ρὰ ϑ ’ 
»“, ͵ σῃ χαὶ ἀποχεείςς. ΘΑΎ.. ᾿Ἐξέλιπεν ἡ ἀνομία σου. ϑύγατερ' Σιὼν, οὐ προσϑήσει τῇ ἀποιχίσαι 

σε" ἐπεσχέψατο ἀνομίας σα ϑύγατερ Ἔδωμ, ἀπεχάλυψεν ἐπὶ τὰ ἀσεξήματά σε Ὁ 

ΜΝΗΣΘΗΤῚ Κύριε, ὅ, τι ἐγενήϑη ἡμῖν' ἐπίξλεψον, καὶ ἴδε τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν.. 

ΧΝ. “Απόρητε--αὐτὰς} αὶ οὶ ἱπιεγπηθά, 231. ᾿Απόγητε ἀκα. 
᾿ϑάρτων) αποςητε απὸ ακαϑάρτων 22, 36, 48, ςι, 62, οὔ, τοῦ, 198. 

᾿ δ ΑΙεχ, «ἀπορῆτε ἀκαϑάρτοι 6. καλέσατε αὐτὲς] ακαΐαρτους εκα- 
᾿λεσαν ἡμᾶς 22, 36, 48, ςτ, 62, οό, 198. καλεσατε αυτοις 147. ἀπό- 
ςητε, ὠπόςητε] - ακαϑαρτου (40 ἃ]. πι.} Χ]Π. απορητε ἀπὸ ακα- 
ϑάρτων, ἀποςήτε 24, 26, 48, 51) οό, 198, 231. {επγεὶ ἰδηϊυπη 26. 
Ἔ απο ακαϑάρτων, ἀπορητε 62. αποςῆτε ακαϑάρτου 88, μὴ 

ΓΈ αντων 

εἰϊ. ὅτι ὠνήφϑησαν) οτι ταρωξυνῶν, καὶ ἀνηφϑησαν 22, 36, 48, ει, 
ό2, οό, το8, 231. καί γε ἐσαλεύϑησαν] και γειεσαλευσαν 22. κό2. 
α καΐγε Αττη. Εὰά, Οὐ μὴ τροσϑῶσι] οὐ μὴ τοροσϑησεσι 26. ῥργῷ- 
ΓΑΪτῖ, οτε 33) 40, 87, 90, 228. ΑΙά. Αγ. Ἐὰ. 

ΧΥῚ. Πρόσωπον Κυρίου] γευσον Κυριε 26. ἀπὸ τροσωπὸυ Κυριου 
36. το προδωπου Κυριου 48, τ, 62, οὔ, 198, 231. μερὶς αὐτῶν] 
μεριδα αὐτοῖς 26. μερις αὐτῶ 239. μερὶς αὐτῶν ὅς. δά ἔῃ. οοιη.] 

οὐ τοροσϑή- 
σει] οτι οὐ προσϑησεις 26. καὶ ἐκ ἔτι τροσϑήσει Ατηι. Ἐά, ἐπι- 

᾿ λέψαι αὐτοῖς] ἐπιδλεψαι αὐτες 26, 40, 90. ΡτροπΠηϊ, τε 62. ΄“προσ- 
ωπον ἱερέων} Μαείοπι ψαπόζογαπι Ατηδνγ. 

Ἄττῃ. Ἑά. 

ἐκ ἔλαξον] οὐκ ελαξεν 23- 
Ἔ τρεσξύτας Ατη. ΕΑ. προφήτας] πρεσθυτας ΧΙ], 22,23, 26, 16, 
.48, 40, ξι, ὅ2, 88, 90, Οἱ, οό, τοῦ, 144, 147, 198, 228, 231, 233, 
239. ΟΟμ,Ρ]. ΑΙεχ. τροφῷ. ἐκ ἠλέησαν] εἰ ποδίλφες τη εν ἰσογ ϊαηε 

ε Ν ᾿ Ε] Ἵ. ’ 9. “Ὁ 4 ’ 3 πο ἰεάεγεμ, ΑΛλθτ. ὃκ ἡλέησαν παίδων αὐτῶν, ἀπεσχοπεύσαμεν εἰς 
" « »“ ΜΈ ΦΝ ε« “ 
ἔϑνος ὑμῶν, ἐκ ἔσωσαν ἡμᾶς. Αττη. Εά. 

ΧΥΠΙ. Ἔτι ὄντων ἡμῶν] οτι ὀντῶν ἡμῶν 147. Ἔτι ὄντων ἡμῶν 
ἐξέλιπον] α 22, 36, 48, τι, 62, οό, τοϑ, 231. εἰς τὴν βοήϑειαν ἡμῶν] 
Ἔ ἐξελιπον 22, 36, 48, ξ΄, ὅ2, οὔ, 108, 231. αὄ τὴν ΟοΙρΡΙ. - ἔτι 
Ἄγηγ, Εὰ. 

΄ 3 ’ὔ ες ὦ ᾽ μάταια ἀποσκοπευόντων ἡμῶν] κα 88. ἀὐποσκοπευόν- 
τῶν ἡμῶν] σκοπευοντων ἡμῶν 22, 26, 36, 48, ς!, 62, οὔ, τοϑ, 23:1. 
ἀποσκοπευόντων ἡμῶν δες. δΔ4 ἔῃ. σοπι.] ἐοηδέμμε (μπὲ ποδὶρ δὶ ορις 

᾿Απεσκοπεύσαμεν] α 46. αποσκοπευσαμεένοι 62. επε- 
384 ΄ Ὰ ,» 3 σχοπευσᾶμεν 147. . Απεσκοπεύσαμεν ὃς. δὰ ἔπη. σοχη.]} οἰπόδοτε εἰς 

ἔϑνη, ἃ ἐκ ἔσωζον ἡμᾶς το Οοἄάϊοεβ 8ετρίϊ, 
ΧΥΤῚ. ᾿Εϑηρεύσαμεν] εϑηρευσαν 22, 36, 48, ςΙ, ό2, οὔ, 23:1. 

εϑησαυρισαν 56. ἐϑηρεύσαντο Οοτηρὶ. ἐθηρεύσαντο ἡμᾶς Ατηι. ΕΑ. 
μικρὸς ἡμῶν] ρεηας ποπάμπε ῥοτάϊεμε ἀεϊσυὶε πος. Αττα. Ἑ4ά. τοῦ μὴ 

»Ὃ “ὃ ’ ξἷ τῳ πορεύεσθαι] τῇ μὴ τταραπορεύεσϑαι ΑΙεχ. ἐν ταῖς τλατείαις ἡμῶν] 
Ἔ καὶ τὰ ἐχνὴ ἡμῶν ἀφανὴ ἐγένετο 22, 48, ξ1, 62, οὔ, το8, 221. ἔς, 
ΠΙΩ͂ ἐγένοντο, 228. εν τᾶις λατριαις ἡμῶν 26. εν ταις “πλατείαις 
καὶ τὰ ἐχνη, ἡμῶν ἀφανῊ ἐγένοντο 36. ταῖς τιοό. Ἤνγῇκεν) ἡγ"- 
σεν 26. ἬΝνῖϊικεν ὃ καιρὸς ἡμῶν] σεπὶ! ἦοτα, ἀρῥτορίηφκαυίε ἐεπηρεις 
Ἄτην, ΕΔ, ἐπληρώθησαν] α 230. ἐπληρώϑησαν αἱ ἡμέραι ἡμῶν] 
λ 49. αρέριν] ταρεςη 36, 48, ξι,62,91,96. ὁ καιρὸς ἡμῶν 29] 
Το σερας ἡμῶν ΧΙ], 22:23, 33. 36) 48, 40, ςξι, 62, 86, 8), 90, φτ, οὔ, 
144,147,) τοϑ, 228,23:1) 233) 230. (ΟΠΊΡ]. ΑἸά. Ογη}}. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. 
Ρατῖ. 1. Ρ. 14. ἡμῶν Ατη). ΕΔ. 

ΧΙΧ. οἱ διώκοντες ἡμᾶς οἱ διώκοντες ὑμᾶς 23. -Ἐ ἐπὶ τῶν ὀρέων 
Αγπ.. Ἑά. ὑπὲρ ἀετὸς] ὡς ἀετὲς Απῃ. Ἐ4, ἐξέπίησαν] εξηφϑη- 

γον. ῖν... , 
- 

, Τονεΐπες σογηργεἠοηψαμς οΠ ἐπὶ ἱπίογίρῃ ποῆγο ς Αταδτ. 
. Ῥταεταϊϊτ, τῦρο 36, ξι, 62, οὔ, 147, 228, 231, 232. ΟΟΠΠΙ. Ἀροῖ. 
110. ν. ο. 20. ΤυΠῖπ. Μ. Ρ. 82. ΒΑΠ]. Μ. ἱ, 274. (ΟΓ "Π. 40.) Ομ τυ, 
ἷ, 488. Ογτῖ!]. ΑἸεχ. νοΐ. ἴ. ρατί. Ἷ1, Ρ. τ66. ((Ε . 94.) ργετηϊτε, τῷ 

ταῖς διαφϑ. αὐτῶν] « Ογΐρεπ, []. 66). ΒΑΠ]. Μ. 1. εἱξ, τοῦ τοαροικεῖν} του 

᾿ς ἀφϑοραῖς αὐτῶν] ἐν ταις διαφϑόοραις ἡμῶν ΧΙ], 32, 49, 87, 90, ΟἹ, 

ϑ8εγρῖϊ. Ασπῃ. Ἐά. 

Κληρονομία 

σαν (ΧΙ. πιᾶγρ,. ἐξηφϑημεν) 22, 23,33», 36, 48, ςτ, 65, 86, 8), 88;09ο, 
91) οό, τού, 147) 108, 231, 433. Οοπιρὶ. ΑΙά4. ΑΙεχ. ἐν ἐρήμῳ] ἐπι 
'τῶν ορεῶν 1Π1, .ἐν γὴ ἐρημω “6. ῥτατηϊτ, καὶ Ατην. Ε΄. ἐνήδρευσαν 
ἡμᾶς} ἐνηδρευσαν μιν ει, 62, 198. ενηδρευσαν ἡμέρας οἵ. ἐξηδρευ- 
σας ἡμᾶς 147. ἱηβάϊαίμς οῇ ποόΐε. Ατηῦτ.Ό ὁ ᾿ 

ΧΧ. Πνεῦμα---διαφϑ. αὐτῶν] δρίγέμας ἀπὶς  αείδηι ποβγαν Ολγῖβας 
τροσώπου ἡμῶν] 

Ῥιάγηι. 46 Τήη. Ρ. 137. χριςὸς Κύριος] χρηςος Κυριος 46. τ. οΙ. 
Χριςος ὁ Κυριος τού, 233. συνελήφϑη] συνελείφϑη ΑΙά. ᾿ συνελ. ἐν 

ἐν ταῖς δὲ- 

144, 147, 228,33, 230. (οπιρί. Ευήερ. Τειη. Ενδηρ. Ρ. 190. κα τᾶις 
26. διαφϑοραις ἡμῶν 87. ἐν ταῖς διαφοραῖς ἡμῶν ΑἸΙά. ὅ΄ εἴπαμεν} 
5 εἰπομεν 22, 33, 36, 48, ει, 87, 88, 90, 91, 228, 231. Οοηπῆι. Ἀροξ. 
Ἰ, εἷς, Ογρεη. 111. 667. ἷν. ς6. οἱ εἰπᾶμεν χοῦ. ΑΙεχ. ὃ εἴπαμεν ὅτε. 
“84 ἤπ. οοη).} ,μό σμζης πσιόνὰ ἀἰχίπιες ς ἢ ίνεπιμς ἐπε βέπίεε. ΑΥΉΡγ. 
Ἐν τῇ σκιᾷ ὅς. λά ἤπ. ςοπι.] ἐν τῇ σκιᾷ τῶν πτερύγων αὐτῷ ϑησό. 
μεϑα ΒΑΙ]. Μ. 1. οἶς, . Ἐν τῇ σκιᾷ αὐτῷ] αὶ τῃ 26. 
φήσομεν 433. 

ζησόμεθα] 
καϑησόμεϑα καὶ ξησόμεϑα το Οὐάϊοεβ ϑ8εΓρὶ!. 

, ΧΧΙ. Χαῖρε] χαιρου 233. ϑύγατερ ᾿Ιδεμαίας} ϑυγατερ Εδωμ, 
88. ϑυγατερ Σιμαια το6. ϑυγάτερ τῆς Ἰδεμαιας 147, 232. ἡ 
κατοικ. ἐπὶ γῆς] φως λαῤἑιας ἐπ Οεἰἦ : Ατλρτ. ἐπὶ γῆς] ἐπὶ τῆς γῆς 
ΧΗ, 33, 49, 87, 90, 91) τού, 228, 239. Αἰεχ, ἐν γη Ουζξ 22, 36, 48, 
ξ1) 88, οό, 198, 231. ἐν γῆ 26. εν γη Οὐς ό2. ἐπὶ τῆς γῆς Οὗς 
Οὐοπιρὶ. Αττη. Εά, καί γε ἐπὶ σὲ ὅς. δά ἤη. σοη,.] εἰ φαξάεηι σαὶ ἐξ 
2εγίγαηβόϊε οαἰδα, δίδει, εἰ ἱπεόγίαδογὶς αάξκε. ΑτώθΥ. ᾿ τὸ ποτήριον] 
ατὸ (ΧΙ]]. μαθεῖ ἴπ πηᾶγρ.) τοό, 147, 228, 233. ΑἸεχ. τὸ ποτήριον 
ὅς. τὰ ἢῃ. ςοη,.] τὸ τοοτήριον τᾶτο ἐπὶ σον, ἀναλήψη καὶ μεϑυσϑήση, 
μεϑυσϑήση καὶ ἐκεῖϑεν καταςραφήσῃ. 7 Οοάϊοε5 ϑετγρίϊ. τὸ ποοτή- 
ριον Κυρία] τὸ τσοτήριον ἐπὶ σὲ Αττη. Ἐά. μεϑυσϑήσῃ] ρταπητῖ, καὶ 
ΧΙ, 144, 147,233. (οπ|ρΡ]. ΑἸεχ. ῥγαπηίς, τσιεσαι, καὶ 25, 36, 48, 
51, 62, 1οϑ. (231. υἱ νἰἀεῖιτ.) ῥγθοπηῖτι, καὶ πίεσαι καὶ 88. ῥγροπηε. 
σιεσαι οό. καὶ μεϑυσϑὴ τοῦ. ρῥγατηϊῖ, τοιεῖς καὶ Ατη. ΕΑ. 

ΧΧΙΙ. ᾿Ἐξέλιπον---Σιὼν] ἐξέλιπον ἀνομίαι σον Σιὼν το Οοάϊσες 
οὐ τροσϑήσει] οὐ τροσϑηση 26. ποπ αὐάγιοϊδε 16 

ἐχρείϊεγε ααἦμε; Ἀταρτ. οὐ τροσϑήσεοι-- Ἐδὼμ} καὶ οὐπὶ ἱηιειτηδά, 
228. τῇ ὠποικίσαι σε] ετι ἀποικίσαι σὲ ΠῚ, ΧΙ], 86, 1τοό, 147. 
(οπηρί. “Ἐ ετὶ 22, 36, ςι, 96, 1ο8, 231. ῬΓΘΟΠΊΣ τ. ετὶ 23, 33» 49. 
87, 90, 91, 2335)230. ετὶ 144. ῥγεβπηί. ἐπὶ ΑἸ4ά, ἐπεσκέψατο] ργα- 
πλϊτς. οτι 48. ῥγατηϊί, ἐτὶ 65. ὠνομίας σου} ρτφτηϊί. τὰς 22, 36, 
48, ξι, οὐ, 231. ανομιᾶν σου 88. , ἀδικίαν σε τού. ΑΙεχ. ἡ ἀνομία 
σου 147. ϑύγατερ Ἐδωμ)] ϑυγατερ Σιων 33. ΑΙά, 48. ἀὠπεκά- 
λυψεν] ἐπεκαλυψεν 42, 36, οό, 221. ἐπὶ τὰ] πάντα τὰ Απη. Ἐά. 
ἐπὶ τὰ ἀσεδήματά σ5] ἐπὶ τὰ αμαρτηματα σα ΧΙ]. ΤλΔΓΡ. κ ἐπὶ 23. 

Ι. Μνήσϑητι] ργαπηῖτι. προσευχὴ καὶ ϑρῆνος Ἱερεμιου 36. Ργῶ-, 
γαἶτ, τοροσευχὴ Ἱερεμίου Οοτηρί,, ὅτι ἐγενήϑη ἡμῖν] τι ἐγενηϑὴ μιν 
4Ε ᾿ 



ἡμῶν -μέτες ῥάφη ὠλλόφρίοις, οἱ οἴκοι "ἡμῶν ξένοϊς. ᾿ὀὐῥφᾶνοὶ ἐγενήθημεν, ὄχ, ὑπᾶῤχει πατὴρ, 3. 

δῶρ ἡμῶν ἐν ἀργυρίῳ ἐπίσμεν, ξύλα ἡμῶν ἐν ̓ ἀλλάγματι ἡλϑὲν 4. 

ἐδιώχϑημεν, ἐχοπίάσαμεν, ἐκ ἀνεπαύϑημεν. “Ῥμηδέρες ἡμῶν ὡς αἱ χῆραι. 

Ἰμχὶ “τὸν τράχηλον ἡμῶν" 

᾿Ασσϑὴ εἶς πλησμονὴν αὐτῶν. 

αὐτῶν ὑπέσχομεν. Δδλοι ἐχυρίευσαν ἡμῶν, 

Ψυχαῖς ἡμῶν εἰσοίσομεν ἄρτον-ἡ μῶν, 
ἈΠΕ ΕΝ : : ΝΣ Ν -. ψ΄ 

«λίξανος ἐπελιώϑη, συνεσπσάσϑησαν ἀπὸ προσῶπ 

Αρχοντες Ἐν » 

γωσαν, παρϑένδς ἐν πόλεσιν ᾿1ὅδα. 

δδυξάσθησαν. Ἐχλεκτοὶ χλαυϑμὸν ἀνέλαβον, 

ἐςράφη εἰς πένϑος ὁ χορὸς ἡμῶν’ 

ΘΡΗΝῸΟΙ ἹΕΡΈΕΜΤΙΟΥ. 

ἀπὸ προσώπου δομφαίας τῆς ἐρήμου. 

8 χαταιγίδων λιμδ. ᾿Ῥυναῖχας ἐν Σιὼν ἔταπεΐῖ-- 

Τὸ δέρμα ἡμῶν ὡς 

χερσὶν αὐτῶν ἐχρεμάσϑησαν, πρεσξύτεροι ἐκ 

χαὶ γεανίσχοι ἐν ξύλῳ ἠσϑένησαν. Καὶ πρεσδύται 

ἀπὸ πύλης κατέπαυσαν, ἐχλεχτοὶ ἐκ ψαλμῶν αὐτῶν χατέπαυσαν. Κατέλυσε χαρὰ χαρδίας ἡμῶν, 

νἜπεσεν ὁ ςέφανος ἡμῶν τῆς κεφαλῆς" ὀπὶ δὲ ἡμῖν, ὅτι ἡμάρτο- 

μεν. Περὶ τότε ἐγενήδη ὀδύνη, ὀδυνηρὰ ἡ καρδία ἡμῶν, περὶ τότα ἐσχκότασαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 

Ν 2 : 35, 2 δ 3 3 τ ῖϑ Φ .3 5. - » 

Ἐπ᾿ ὅρος Σίῶν, ὅτι ἠφανίσθη, ἀλώπεκες διῆλθον ἐν αὐτῆ. Σὺ δὲ Κύριε εἰς τὸν αἰῶνα χατοιχή- 

σεις, ὁ ϑρόνος σου εἰς γενεὰν χαὶ γενεάν. 

22,.26, 88. τι ἐγένετο Ἡμῖν 16, 48, ς1, 62, 198, 231. οτι ἐγένετο 

ἡμῖν οὔ. ἐπίδλεψον] ἐπιδλεψαι (36. υἱ νἱάειυτ.) 88.  Κυριε 49, 

87, φο, 228. καὶ ἴδε) α και τού. 

δισμες μων 86. 
11. Κληρονομία ἡμῶν} γαῖ. ἢ 25, 36, 48, ς1) 62, οὔ, τοβ, 

431, κληρονομίαν ἡμῶν 86. οἱ οἶκοι ἡμῶν] ὁ οἶκος ἡμῶν 36. οἱ 

49, 86, 90, 147» 2333: Οομρὶ. 

1Π|. ἐχ ὑπάρχει ττατὴρ] ὡς μη ἔχοντες ττατερῶ 22, 46, 48, ςτ, 

(6. υἱ νἱάἀεῖυτ) οό, τ98, 231. νεῖκέ ποπ λαδεπίες ραίτες Ν εῖ. 1,λῖ. Ἔχ 

Μ8. γαϊ, εἰ Βτεν. Μοζαῦ. ὑπάρχει] -ἵ ἡμῖν Ατπι. Ἑά. ὡς αἱ χῇ- 

ρα! αἱ ΧΠ, 22, 36, 48, ς1, ό2, οὅ, 147. 198, 231, 233. σοὶ. 

Ἀἰεκ. ὡς χῆραι εξ ἡμέρων ἡμῶν 26, 90, τού. Απη. ἘΔ. -Ἐ εξ ημε- 

“ρῶν ἡμῶν 49. 
ἝΝ. “Ὑδωρ---ἐπίομεν) κα οὐσι ἱπίογηιεά, τοῦ. “ἤγμα: ποῆτας ἱπ βέσι- 

πα δἰδίπτας Ψεῖ. ταῖ. αδὶ ἔργα. ἐν ἀργυρίῳ ἐπίομεν] εξ πμερων ΠΠ. 

Ἑ ἐξημερων ἡμῶν (Χ11. πιᾶτρ. 80 αἷ. τη.) 25, 36, 48, 40, ς1) 62, (88. 

μι “ Ὁ} οό, τοϑ, 231. ξύλα ἄς. δὰ ἤπ. οοηλ.Ἷ καὶ τὸ ξύλον ἡμῶν 

ἄνευ ἀλλάγματος ἦλϑιεν τό (οάϊοεβ δε}. εἰ Ἰΐρηα ποῆγα ἱπ τοραπμ 

αιίοπε σεςερίπιις Ν εἴ. 1ιΔϊ. 0] ΤΌΡΓΑ. ἐν ἀλλάγματι] ἐν ἀλᾶλαγ- 

ματι 26, το6. κ 88. ἄνευ ἀλλάγματος Ατηι. Ἑά. ἦλϑεν] ηλϑον 

(ΧΗ. εκ ἐοῖτ.) 23) 49, 86, 87, 90, τού, 144. 228, 233. Αἰά. ΑἸεχ. 

ἐλαθομεν 25, 36, 48, ς1, 62, οό, 1098, 231. λ 147. 

ΟΨ, Ἐπὶ τὸν τράχηλον ἡμῶν} [π εεγυῖσες ποτα: εαγυαίὶ ωπας ς 

Ψψεῖ Ταῖ. υδὶ ρα. ἐκ ἀνεπαύϑημεν] εκ ανεπαυσαμεϑα 22, 36, 48, 

ξῖ, 6, οὔ, τοῦ, 231. 

ΨΙ. ἔδωκε χεῖρα} ἐδωκε χείρας τού. ᾿Ασσὲρ ὅτε. 84 Άπ: οοπ1.} 

καὶ ἐχ͵ οἱ ̓ Ασσύριοι χορτάζεσϑαι ὥρτω το Οοάΐςε5 8ετεῖϊ. εἰς πλη- 

σριονὴν αὐτῶν] εἰς πλησμονὴν αὐτοῖς 22, 36, ξ1, ύ2, οὔ, 198. εἰς 

«λησμόνην ἀρτῶν 26, 88. Ατπι. Ἑά. 

ὝΨΗ. ἐκ ὑπάρχεσιν) ῥγατηῖτε. καὶ ΧΙ, 22, 23, 33» 36, 48, 40, 

ςὶ, 6, 86, 87, 90, 91) οὔ, 144, 147, 1098, 228, 231,233) 230. Οουρὶ. 

Αἰά. Ατηι. Ἐά4. καὶ ἐκ, εἰσὶν ἐκεῖ ἐν μέσῳ 3 Οοάϊοεβ δεγρὶ!. ἡμέῖ!} 

ῥγϑτηϊε. καὶ 36, 48, ξ1; ό:, ό, το8, 231. πος ἀμίοι Δεῖ. ΤΔδῖ. ὉΌΙ 

υρίβ. τῷ ἀνομήματα αὐτῶν] τα ἀνομα αὐτῶν 33. τὰ ἀνομήματα 

ππἁτέρων Ατηι. Ἐά. τὰ ἄνομ. αὐτῶν ὑπέσχ,} ἐπίφμίίαίες ἐογηηε ἐλ- 

Μιυΐππι. ει. 1.21. δὶ ἵαρτα. ὑπίσχομεν] ἐφ᾽ ἡμᾶς ἤλϑον ΔΙΠῚ. 

ἙΕά. 

ΜΗ. Δξλοι ἐκυρίευσαν ἡμῶν} Ἃ 23. λυτρόμενος] καὶ λυτρόμε- 

νος ἡμᾶς Αττι. Ἑά. ἐκχ τῆς χεῖρος αὐτῶν] α τῆς 56. 

ΙΧ. Ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν] ἐν ταις χερσιν ἡμῶν 239. εἰσοίσο- 

μεν] εἰσοισωμεν “6. ἄρτον ἡμῶν] α ἡμῶν 49,90. ἀπὸ προσώπου 

δις. δά ἔπι. σοπι.} ἃ εὶς ν᾽ ααϊὶ εἰ ἰμμάϊπὶς. Ν τ. Ταῖ. αδὶ Τυρτὰ. 

Χ. Τὸ δίρμα ἡμῶν] το δὲ ρημα ἡμῶν τοό. ὡς κλίδανος} ὡσεὶ 
κλιδανος 2320. ὡς κλίδανος ὅζο. δὰ ἢ. οοπὶ.} κι εἰίδαπως ἰἰυία Γαδία 

εἹ α 7αεῖε ρίαρανωπι ζαπεῖς. ὶ εἴ. Τάτ, υδὶ ἔαρτα. ἐπελιώϑη) ἐπαλαι- 

ὠϑῇ 25, 36, 48, ςτ, ού, 231, 230. ετελειωϑὴ τού. α Οοπιρί. συν- 
εσπάσϑησαν) συνεσπασϑη 36, 48, ςι, 62, 06, το98, 231, 239. συν- 

ἐπασϑησαν τοῦ: σύσπααϑεν Απη. Ἑά. καταιγίδων λιμξ] καται- 

γιδος λιμα (ΧΙ. τρᾶτρ.) 22, 26, 36, 48, ς1, 62, οό, τοῦ, 239. 

ΧΙ. Τυναῖκας] γυναῖκες 23. 26. Αἰά. Γυναῖκας---τταρϑένους] 

Μαϊίογες ἐπ ϑίοπ ἀμηεαίάε μπὲ, εἰ υἱγρίπες οι. Τα. Ὁ Πιρτὰ. 

Σιὼν} ἐν ό. 

3 ἐν 
,ὔ 

ἐταπείνωσαν) εταπεινωϑησαν 23... τοαρϑένες] ρτῶ- 

ν. » ".ε» ᾿ ἐγος 

τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν] τας ονεῖ- 

“γατί εἰς νῖκος ἐπιλήση ἡμῶν, καταλείψεις ἡμᾶς 

πὐῖτε. καὶ 22, 36, 48, ς1, ό5, 88, οὔ, 1οϑ8, 221. Αττη. Εά. 

ΧΠ. ἴλρχοντες] τρεσθύτερες Ατπ;. Ἐά. ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔκρε- 

μάσϑησαν] ἐκρέμασαν ἐν χερσὶ Αὐπ', Ἐᾶ. πρεσβύτεροι) τροσωπαὰ 

᾿πρεσξυτερων 42, 36, 48, ξ1, 65, 88, οό, 198, 231. τροσωπὸν τρεῦ- 

ξυτερων 46. τρεσῶ. ἐκ ἰδοξάσϑ.Ἷ εἰ )αείονε (πίογμηι πον φίογίβεαυε- 

γακι. Νεῖ. Τατο δὲ ρτά. ἐς ἐδοξάσθησαν] εκ εδοξασαν 25, 46, 36, 

48, ε΄, 62, οὔ, 108, 231. λῈΧ τοό. 

ΧΠῚΙ. Ἐκλεκτοὶ] Ῥοίσπίες Ὗ εἴ. 1,Δῖ. δ {ιργᾶ. χλαυϑμὸν ἀνξ- 

λαξον] εν μυλοις ἡλεσαν 22, 36, 48, ςτ,) 62, οὔ, τοϑ,431:. -Ἐ αλεσμον 

ἡλέησαν 46. κλαυϑβων αἀνελαξον 49. γποἰὶς τιοϊεδαπε : Νὶ) εἰ. Ἰ,Αῖ, "Ὁ {- 

ρτὰά. ἐν ξύλῳ ἡσϑένησαν] ἐν λογόις ἐγαυρωϑησὰν (πιά. ΧΙ]. υἱὲ νἱἷ- 

ἀεῖυτ) 22. εν ξυλοις ἡσϑενησαν “6. ἔς, [πε εν; 88. ἐπι ξυλοις ἐςαυ- 

ρωϑησαν 36, 48, 1), ὅς: εν ξυλοις ἐςρωϑησαν οό. επι ξυλου ἐαυρω- 

ϑησαν τοϑ. ἐπι ξυλοῖς ερερεώϑησαν 231. ἰΐρπο εοπῆχὶ μαι Ν εῖ, 1.Δϊ. 

αὐ {υρτὰ. 

ΧΙΝ. Καὶ τρεσθύται] α και 25, 36, 48, ςἴ, 2, οὔ, 198, 231. 

τρεσξυτέροι! 26. 
(εοττ. δ αἱ. πι.}.9ο1. κατέκαύσαν ΑἸά. ἐχλεχτοὶ } ργαυηϊεῖ. καὶ 22, 

26, 48, ς1, 62, 88, ού, 198; 231. ἰκλεχτοὶ ὅζο. 44 ἔπ. οοπλ.} αὶ 239. 

καὶ ἐκλεκτοὶ οἱ ἐκλεκτοὶ ἐκ τῶν εὐλογιῶν σιγήσονται ο Οὐάϊ(ε5 ϑεγῖϊ, 

ἐκ ψαλμῶν ἀὐτῶν] ἀπὸ ψαλμων ἀντων 22, 36, 48, “1, 62, οὔ, 231. 

χν. Κατίλυσε] κατελυϑὴ 22, 36, 48, 51, ὅ2, 88, οό, τοϑ, 331. 

κατελυσε΄ γαρ᾽ 228. Κατέλυσε--ἡμῶν 19] ροπὶξ λππὶ Δηῖε ἐχλέχτοι 

ἰπ οοπι, ργβοθά, ΧΙ, 23, 33» 86, 87, 90, 91, 144 147, 228... χαρὰ 

καρδίας ἡμῶν] καρδιας ἡμῶν χώρα ,6. 

48, ςι, ό2, οὔ, 198, 231. ἐςράφη ὅς. 8 ἤη. ςοπι.} κα 36. ὁ χο- 

ρὸς ἡμῶν] κα ὃ ςτ, 62, 96,331. ὁ ψαλμὸς τῶν χορῶν ἡμῶν. Ατηι, ἘΔ. 

ΧΥῚΙ. ἼἘπεσεν---κεφαλῆς} α οὐπὶ ἰητεττηθά, 23. ἡμῶν τῆς κεφα- 

λῇς} τῆς χεφαλης ἡμὼν ΧΤΙ, 22, “6, 33») 36, 48,.6:, 86, 87, 88, 90, 

91, οό, τοό, 147, 198, 228, 231,.233» 230. Οοπιρί. ΑἸεχ. δαὶ δὲ 

8ιο. δὰ ἔπ. οοπ,.] ἑαὶ ἡμῖν ἑαὶ ἡμῖν ὅτι ἐπ]ϊωχεύσαμεν 6 (οἀϊΐοε5 δεγ- 

οἱϊ, ἑαὶ δὲ ἡμῖν] αὶ δὲ 23) 26, 48, κει, ό;, οὔ, τ98, 231. τ πῆς 

ποδὶ: ει. 141. αδὶ ἴαρτα. ὅτι ἡμάρτομεν] ἐπει πμάρτομεν 46. οτι 

ἡμᾶρτον 48. 

ΧΥ͂ΙΙ. Περὶ τότεττὴ καρδία ἡμῶν] Ῥτορίεν ἦος βαδξεπε εΠ ἱπ ἀοίογε 

τοῦ ποβγενα Υ εἴ. 1.41. υδὶ {υρΓὰ. ἐγενήϑη ὀδύνη] α οδυνη ΧΙ], 22,23» 

21, 36, 48, 62, 86, 8), 88, 90, 91; οὔ, τού, 144. 198, 228,231,233. 

430. ΟομΡΪ. ΑΙεχ.. Ασπι. Ἑά. ὀδυνηρὰ] λα 49. ὀδυνηρὰ καὶ καρδία 

ἡμῶν] καρδίας ἡμῶν 46. ἡ καρδία ἡμῶν} καρδιας ἡμῶν 33) 87, 228. 

α ἡ οο, τ44. Οομρί. τερὶ τούτου ὅζο. δὰ δπη. οοπι.] α 86, 144. 

ἐσκότασαν] ἐσκοπησαν 33, 87. ΑἸά. 

ΧΥΤ͵ΙῚΙ. Ἐπ’ ὅρος] ἐπ᾿ ορες 147. ὅτι ἠφανίσϑη)] φυῖα ἐχ!εγπιίπα- 

τις εν, Ψει. 1.ατ. ᾿δὶ ὥαρτα. ὅτι ὠπερράφη εἰς ἀφανισμὸν 6 Οοαϊςε5 

ΘεΓρῚΪ. διῆλϑον] ἀπηλϑὸον τοϑ. ἐν αὐτη] ἐν αὐτῶ 22, 26, 36, 48, 

ξ1) ού, 231. ἐπ ραϊαιὶε ε7μς. ψει. 1,Δἴ. υνἱ {ΠΡ ΓΔ. 

ΧΙΧ. Σὺ ϑὲ Κύριε] -Ἐ Κυριε 26. α Κυριε 62. εἰς τὸν αἰῶνα] 

α τὸν ΑΙά. κατοικήσεις} κατοικεῖς 22» 36, 48, ςτ,) ὅ5, οὔ, 1908, 231- 

Δτηι. Ἐ4. λαδίτας Ὑεῖ ΤιΑτ. δὲ ὔιργα. ὁ ϑρόνος δίς. δὰ ἔπ. ςοη,.] 

Δ 33: 
ΧΧ. Ἱνατί εἰς νῖκος] ἱνατι εἰς νεῖκος (ςτ. εχ οοΥ.) τοό. ζγιφωϊή 

ἐπὶ ςοπιόπρίη Μεῖ, Ταῖ. ὉΌῚ ἔπρτα. ἐπιλήσῃ ἡμῶν} ἐπιλησκὴ ἡμῶν 

ό2.- 

κατίπαυσαν] κατέλυσαν. 26, 144. κατέπαυσεν 

ἐςρώφη]} ἐξεςραφη 22, 46, 

ΚΕΦ. Υ. 

7. 

Αἴγυπ]ος ἔδωχε χεῖρα, ς. 6. 

Οἱ πατέρες ἡμῶν ἥμαρτον, ὅχ ὑπάρχεσιν, ἡμεῖς τὰ ἀγομήματα 

λυλράμονος ὅχ ἔςιν ἐχ τῆς χειρὸς αὐτῶν. Ἔν ταῖς 8. 9. 

ἼΟ, 

11. 

12. 

13. 14. 

18. 

16. 

17. 

18. 

20. 



ΚεῷΦ.ν. 

ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 

. 41, εἰς μαχρότητα ἡμερῶν; ᾿Επίςρεψον ἡμᾶς Κύριε πρὸς σὲ, καὶ ἐπιςραφησόμεϑα' χαὶ ἀγαχαΐ-- 
. 22. γισοὸν ἡμέρας ἡμῶν χαϑὼς ἔμπροσθεν. Ὅτι ἀπωϑόμενος ἀπώσω ἡμᾶς, ὠργίσθης ἐφ᾽ ἡμᾶς ἕως 

σφόδρα, 

ΧΧΙ. ᾿Ἐπίξρεψον ὅς. υἱχις αἀ ῆπ. ς4ρ.] 8). Κύριε Ὡρὸς σὲ] 
πρὸς σὶ Κύριε Οοπιρὶ. εις αα 16 Νεῖ. 1,41. υδὶ ἤἴπρτα. α τρὸς σὲ 
Ατηι. ΕἘά. καὶ ἀνακαίνισον] και ανακαινισϑὴ 22, 36, 48, οό, 231. 
α καὶ 3φό. ἹἘ ἡμᾶς Κύριε Απῃ. Εά. ἡμέρας ἡμῶν] ἡμέρα ἡμῶν 52, 
46, 48, οό, 531. καϑὼς ἐν ἡμέραις προτέραις Αττη. ἘΛ. 

ΧΧΊΙ. Ὅτι ἀπωθούμενος] τι απωϑουμενος ΧΙ], 23, 147, 233. 
Οοπιρὶ. τι αἀπωλεμενος (πγεπ4.) 198. ἀπώσῳ ἡμᾶς] τερωϊ δὲ ποι ἃ τε 
γψεῖ. 1.2ϊ. 00] ἔργα. ὠργίσϑης} -- ϑυμῷ τῆς ὀργῆς σον Ατπι. ἘΔ. 
ἐφ᾽ ἡμᾶς] α ἐφ᾿ 228. ἕως σφόδρα] κ εὡς τοϑ. πίπιΐε ναϊάε. 9 εἰ. 1,Δῖ. 
δὲ {υρτὰ. 

ΟσΑΜΥ8 ὁχ (ὐοάϊοῖθυ5 Βαγρεγίη, οἱ Οιρίδη. πὶ. (86. εἰ 88. ποτ.) ἀηηρίατῃ ἴαι15 Βδ]Ιαυϊμάγυηι Ηδχα- 
Ρίαγιαπι τηε δ 44 Ργϑθοεἀεηΐεπι Ζεγεηλῖδ ΠΡ γαπι ΘΟ] ρεγα ]ισογοῖ, Πάθγα ἴάπηθη δά ΤἬγεποβ εχ ἢᾶς ραγίε 

ἀεδοϊαηΐ, οἱ Ἰοδποηῖ θυ τηαγοι πα δι5 ἔδγα ογηπῖηο ἀεἰειτασηζυγ; Δ66ο0 τ Π0]14 τηῇὶ δάεῖείς τηδΐοσιε8 οχ 

408 ΑΡΡεμάϊοθϑβ σοπιρι]ατγὶ (οοπί, Ὀς είογαῃι Ιπιεγργεΐαπι ἔγαρπιεηί!β ἴῃ Οοάϊος Μαγομδ]ίδηο, εἰ 4]1ς 
χυΐδιυιβ υἱι8 οἷ Μοηιδυοοηίαβ, σοπέργθηάυπι εξ εὰ5 ἴῃ Γἰργυτα Τ᾽ Ἀγεμογαπη πλοηϊταπ. 

- 
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